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 ן
 לאריאו ןיא דעבַײדצ עשיד יד ןומ

 עיגעלָאק ַא ןופ טריגאדער

 עשידיי ןופ ןייאראפ ןופ ןבעגעגסיורא
 לארשי ןיא ןטסילַאנרושז ןוא רעביירש
 1962 ,ג"כשּת ביבא-לת



 ,8 ח 108 , ריז 4 47 הַא
 0ז דחפ צוססוֿפה ושםודס8פ וא 158864

 ופּפט=0 םצ זחפ 0862אוּפגזוסא סז זחפ צוססוֿפה

 ץהוזסהפ תאס ףסטהאגןופזפ !א 1582/6-46

-- 1962 -- 

 לארשיב ספדנ

 מ"עב הספדהל תדחואמה הרבחה סופד



 :טל אהניא

 : ןעידיי יסלארשי -- ןַאמרעמיציסָארג .מ

 .לארשי ןיא רעביירש רעשידיי רעד -- ןינַאצ .מ

 . טייקכעלקריוו יד ןוא רעביירש רעד -- זזה .ח

 . רעדיל ירד -- ווָאקינרעיּפַאּפ .י

 . ןרָאיױןברוח יד ןופ רעדיל -- לעוועקצוס .א
 . עלעשיפ 'ר -- רעּפָאה לאיחי

 . "זייוודניק , לקיצ ןופ רעדיל -- ןַאמדירפ בקעי

 . געט ערעווש -- סקופ .מ .א

 . ריט עטלגיזרַאפ יד -- לגיּפש והיעשי

 : . (רעדיל) רעדײװ -- רעלעה םנוב

 : (רעדיל) סעגר ןשיוצ -- דנַארנעכיײא רעזייל

 רו ו ןטערטרָאּפ-החפשמ ;ופי -- רענגרעב לסָאי

 טא -- וועל םהרבא
 . ןטלעוו ייווצ -- ײלַאמ ַאשַאלַאמ

 . (עמעָאפ) רבדמ ןיא השמ -- ּפּפַאר ןמחנ

 . (דיל) םילשורי ןיא ןיסמח -- רעקָאל הכלמ

 . תפצ ןיא ןשינעגעגַאב -- ןַאמגנוי השמ

 . טעָאּפ ַא וצ רעדיל -- שטַאקט למיז ריאמ

 , . מיה ןטימ םי רעד ווו -- ןַאמנזייא יבצ

 6 דיל) םילשורי ןיא הרוי ןפיוא טעב ןעמ -- שַאטָאפ הדוקר

 . טיורב םענופ בנג רעד -- ינבא .ש

 : . רותיובא -- ןונגע .י .ש

 אי אי עטלבאראפ -- ןעגָאב רעדנַאסקעלא

 . (רעדיל) טרָאװ טייז רענעי ןופ -- ןיבור הסדה

 (רעדיל) ווירב -- ןַאמסָאב הקבר

 . טייקידנעטשבלעז ןופ גָאט ןיא -- םולבייה ףסוי

 ץעק יירד יד רעטנוא -- גרעבדורגיווָאקרוט קחצי
 . (עמעָאּפ) עלָאגעלַאב עיציא -- יקצילָא .ל

 .רפי ןיא בוטש ַא -- ץנַאק ןועמש
 . טו טייצ יד ;הלגע-לעב ַא ןופ םולח רעד -- ןייטשנרעב .מ

 היוול יד -- ןַאמכָאר בייל

 ןײגקעװַא סענָאכ -- ינועמש--ןייח .ל

 . ןעמַאמ רעד ןופ ןגיוא יד -- ןײטשטַאנַארג לאיחי
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 ' . עצרַאװש יד עקייל -- שטיװָאניפרַאק .א
 . (רעדיל) טצנַאלפעג ןטרָאג ַא בָאה ךיא -- קינַאמ .י
 עי ךונח -- ןידרָאג אבא
 "..הניכש יד ןעור לָאז רימ ףיוא , -- רעדעפ .ב
 (דיל) גנילירפ -- רעברעוו הרפש

 . (רעדיל) זיירק ןיא -- לעגרַאש יבצ בקעי

 איסורַאמ -- טַארב קחצי
 . עקטָאקַאלָאק -- םיובנירג קחצי
 וו א םירָאמזעלק ;ארמג טַאלב ַא רעביא -- רעזרעמ הירא
 ביבא-לת--קרָאידינ--עשרַאװ -- (טנילפ) שימלח יכדרמ
 (רעדיל) דרע עטרעשַאב יד -- רעשטאימוש--ןייבשריה רתסא
 . טָאטשרָאפ ןיא ןוכיש ַא -- קיסחנפ--יקסווָאקטַאיװק הקבר
 . ןסַאג רעװעשרַאװ -- רעקנילפ דוד -

 ר 0 . גורפ .ש -- סיל .א

 עשיטעאפ יד ןיא ווורפ-קילבניירא -- ינסַאי ףלָאװ .ַא

 1 . ןפַאש סקיווייל .ה ןופ ןטײקנגרָאברַאּפ

 , . .. רוטַארעטיל עשיאערבעה עגנוי יד -- םיובנעטכיל ףסְוי
 .עמַארד ןייז טליּפש ןָאסלעגרעב דוד -- טרעכייוו לאכימ
 גנוריסַאפ ַא -- סעוויר .א

 : ףיט רעד ןופ ּפָארַא -- - רעגַאזרַאװ .ש

 ר עה . . .גנונעגעזעג -- קיל .ק .ז
 ר ַאנילָארַאק -- ױטנגרָאמ בייל

 "הזיבה , ןופ םינושאר יד -- רעיירש םירפא

 : == תיראש רעד ןופ ןעמעלבָארפ-המשנ -- יקצעשזרָאװד .מ ר"ד

 . שוריג ןכָאנ -- ךַאברעױא לחר

 - בעט לה ק יד -- סובמערָאד--םיובלע היח

 ידו 2 םחאה חד ץנַאט רעד -- ץילב ןמחנ
 / - .י 6 . . . . ןארפאש ןיױה סָאד - קינטעצ ק

 יי - 2 אש טא הכובל םנוהרז - רענאפ קחש
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 יד ןופ ךאנַאמלַא םעד ןבעגסיורא םייב ןעגנוטיירגוצ י

 טייז ןמטשרע םעד -- לארשי ןיא רעביירש עשידיי

 ןעוועג ןענעז - הנידמ רעד ןופ גנואיימטשנא רעד

 ןוא ןשינכעט ןופ ןטייקירעווש ייר א טימ ןדנוברַאפ

 -רעד ןופ ךיז ןּפעלשראפ סָאד .רעטקַארַאכ ןלעיסנאניפ

 םעד בילוצ ןעשעג ךיוא זיא ךַאנַאמלַא םענופ ןענייש

 -רעביירש רעשידיי רעד ןופ סקווורעדנאנופ ןטימ סָאװ

 טייז ןייא ןופ עיצקַאדער יד טָאה ,לארשי ןיא החּפשמ

 ,ןעגנופַאש לָאצ ערעסערג ץלַא ןַא ןעמענניירַא טלָאװעג

 ןקילײטַאב סָאד טלָאװ טייז רעטייווצ רעד ןופ רעבָא

 ,ךַאנַאמלַא םעד ןיא . לארשי ןיא רעביירש עשידיי ץלַא

 רע םורָאװ ,ןבעגוצפורַא םיא טכַאמעג ךעלנעממוא ללכב

 .ןֿטייז 1000 רעכעה ןופ דנַאב ַא וצ ןפקַאוװעגסיױא טלָאװ

 ןטשרע םעד ןסָאלשַאב רעבירעד טָאה עיצקַאדער יד

 ןוא םראפ רעקיטציא ןייז ןיא ןבעגוצסױרַא ךַאנַאמלַא

 ןופ ןייארַאּפ םענופ גנוטלַאװרַאפ רעד ןרידנעמַאקע

 ,דנַאב ןטייווצ א ןטיירגוצוצ לארשי ןיא רעביירש עשידיי
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 ןאמרעמיצי-סארג .מ

 סלארשי
 ןשזדזז

 ,ןכוסמ הלוח ַא ןופ טעב םייב יו ?שידיי ןופ בצמ , םייב ןשטנעמ עטנעָאנ ןעייט ּש
 רעד :ּפָאק ןטימ לקָאש ןעמוטש ַא ןעוט ןוא טנַאה ןיא קפוד םעד ןעמענ

 ױוַא טשינ ,םיאיבנ-גנַאגרעטנוא ענעטלַאהעגנייא ,עכייו יד ןענייז סָאד .זָאנגַאיד
 ולוכ ןענייז סָאװ ,רעטרעוװ ןדער ערעדנא ."גנואיצַאב , רעמ ,ךעלטפַאשנסיוו-קידתוירזכא
 ןופ ערוטנַאװַא עשיטנַאמָאר יד ךרעב ןעװ ,עטַאד יד דלַאב ןעמיטשַאב ייז .זָאנגָארּפ
 ןיטולחל ןבָאה טעװ ,ןצעזעג יד טגלָאפעג טשינ טָאה סָאװ ,זירּפַאק-ךארּפש ןקיזָאד םעד
 ַא טעמכ ןרָאװעג ךיז ראפ ןענייז שידיי ןופ לרוג םעד יבגל תורבס .טליּפשעגסױא
 ןרוטַארעטיל ערעדנַא ןעניײז טרפ םעד ןיא .גנופַאש-שידיי רעד ןופ עירָאגעטַאק
 ןשיטָאדקענַא םענעי ןיא ךעלסיבוצ טנאמרעד עיצקודארּפ-תורבס יד .קילעטשרעטניה
 קלח ןייז ןצפיזסיוא טגעלפ סָאװ ,לטעטש ןיא רעקעהיץלָאה ןשיאיוג ןופ ףתוש ןשידיי
 טָאה קַאה רעד טימ עקלַאכימ ןעוו -- "!ַאה, ןשירַאדילָאס ןקיטסורב-ףיט ַא טימ טעברא
 .ץָאלק ןרעווש ןפיוא ןעמונרַאפ ךיז

 גנַאל טשינ ָאד טָאה ,"ףתוש, ןייק טשינ ,רעביירש-שידיי רעבושח ַא ךיוא רעבָא
 רעציוװָאנרעשט עיינ ַא ןפורוצפיונוצ ןעוועג ךיילג טלָאװ רשפא ,לאפנייא םעד טַאהעג
 .עיצַאמַאלקָארּפ עקיגָאװ ַא טזָאלעגסױרַא אמתסמ ןעמ טלָאװ -- ץנערעפנָאק-ךַארּפש
 ,עטצונעג טשינ ,ןדיי ייב סעיצַאמַאלקָארּפ ןענַארַאפ ךָאנ ןענייז סע זַא ,טשינ לפייווצ ךיא
 תעב זַא ,עיצַאװרעסבָא עשיגָאלָאכיספ-רוטלוק יד לכש ןפיוא ךיוא ךיז טגייל סע ןוא
 שידיי ךיז טלקיװטנַא ,ךַארפש-סקלָאפ ַא ךַארּפשיםיליכשמ ַא ןופ ןרָאװעג זיא שיערבעה
 ,"איבנ, רעד ץלַא ךָאנ טלעפ רימ ןוא .זָאנגָארּפ : רעדיוװ -- גנוטכיר רעטרעקרַאפ ַא ןיא
 טסייוו רע זא ,ךעלרעייפ ןרימאלקָארּפ ןוא טלעוו-שידיי רעד ןיא ןטערטסױרַא לָאז סָאװ
 .ןבױלג וצ ןעוועג הטונ ךיא טלָאװ םיא :ןגרָאמ שידיי טימ ןייז טעוװ סָאװ ,טשינ

 ערעדנַא ןוא ןדיי ןופ טקידיילעגסיוא ןצנַאגניא טעמכ ךיז ןבָאה רעדנעל ליפיוזַא
 רעטעּפש-רעירפ טעװ ,ןעמ טהנעט ,עקירעמַא .שידיי ןופ סיוא ךעלעמַאּפ ךיז ןקידייל
 טשינ טעמכ ,טרָאס םענייפ םעד ןופ עקַאט -- שידיי-ןוורעסנָאק ןימ ַא ןצונ ןביײהנָא
 רעבָא ,שידיי ןשירפ םעד ןופ םעט ןיא רעטנַאקיּפ ךָאנ רשפא ,קוליח ןייק ןענעקרעד וצ
 ןעמ טלַאה סעשזדעלָאק לָאצ ַא ןיא שטָאכ ,טייקיטפערק-רענ רעכעלריטַאנ ןייז ןָא טרָאפ
 קורדנייא םעד לָאמוצ טכַאמ רעדיוו שידיי עשיקעסוועי סָאד .שידיי ןגעוו ןעגנוזעלרָאפ
 ןוא ,"דנַאלמיײה שיטעיוואס , ןופ ?סנַאסענער , םעד ךָאנ ןיוש ,ןושל ןטסעמלַאּפעג ןופ
 ׁשידיַי טימ ןייז טעװ סָאװ ןוא .ײלָאזַאמ ןופ טלעק רעד טימ סנטייוו ןופ טקעמש
 ? לארשי ןיא

 עוויסערפקסע ןוא ץנַאלג טכיירגרעד טָאה ןוא קיטייצ ןרָאװעג זיא שידיי טייז
 -עלבָארּפ יד ךַארּפש רעד טימ ןעגנַאגעגטימ זיא ,טסנוקיטרָאװ רעד ןיא טייקרעכיז
 ,"ןטראוו, סָאװ ,יד ןופ טייקכעלגנירדוצ עכעלטניירפ :ד ןוא -- םויק ריא ןופ טײקשיטַאמ
 -רעד לייט .רעקידלודעגמוא ץלַא ןרָאװעג זיא ,רעגיינ טימ זיולב יצ רעטיצ ַא טימ
 רעבָא .םירוסי עקירעביא שידיי ןראפשנייא ןעמ ליוו אמתסמ ..ונ :הסיסג יד ןקיטומ
 ענעגיוצעצ יד ןופ עילָאכנַאלעמ רעד וצ טניווועגוצ ךַארפש יד ךיז טָאה טייצ רעד טימ
 ןקידנע וצ רעווש ןייז ףרַאד סע .ןטסימיסעּפ יד ןרַאנּפָא ןייא ןיא ןטלַאה סָאװ ,ןסיזירק
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 ןַאמרעמיצ-סָארג .מ

 שידיי תורצוא עקידעבעל ןבילקעגנא ךיז ןבָאה לייוורעד .גייטשפיוא ןטימניא םיצולפ

 רעטסגניי רעד, -- גנוטכיד רעד ןופ ןוא סַאג רעד ןופ ,טריניפאר ןוא יור ,לארשי ןיא

 שטָאכ -- טגָאז ןאמדירפ בקעי יו ,?טסערּפעגסױא קאטשנייוו ןטלַא ןא ןופ ,ןייוו ןּפָארט

 ךעלטנוייא ָאד זיא שידיי ןוא "?עיניל , רעד ףיוא ןגעלעג טשינ שידיי יבגל זיא לארשי
 .ןַאלּפ, ןיא ןעוועג טשינ ןצנַאגניא

 ,לארשי ןיא םיסנ ןלָאמסױא רעטכייל רימ ךיא ןָאק סלאפנלַא ? םיסנ :ןגָאז ךיא לָאז
 .עקיסקעמ ןוא עדאנאק יצ ,ןטאטש עטקינייאראפ יד ןיא רעדייא ,שידיי יבגל וליפא
 רעד .םיסנ ןופ עיצידָארט ןייק טרָאד ןענַארַאפ טשינ -- ץַאלּפ סָאד טשינ זיא טרָאד
 לָאמ ןטשרע םוצ .ערעפסָאמטַא ביל טָאה ןוא ןצעזעג ךיוא טָאה ,ןעמ טסעומש ,רעדנווו
 יד ןשיװצ לגָאװעג ןטניוועג םעד טלעטשעגּפא ,לארשי ןייק קידנעייגרעד ,שידיי טָאה
 ןוא ,טײקיטרַאנגײא עכעלכַארּפש ןייז טמערופעגסיוא ךיז טָאה סע וװ ,שיאיוג תונושל
 ןופ ךארפש יד ,תירבע .ה .ד ,שידיי-רוא זיא סָאװ ,טלעוו-ךארפש ַא ןיא טעוועריקראפ
 תעשב ,ןעלצרָאװ יד ייב ,םייהרעדניא ןבילבעג ,שיזיפ רעדָא קיטסייג ,זיא סָאװ ,םַאטש
 טרעדנַאװעצ טנַאסערעטניא ױזַא ךיז טָאה ,שידיי ןרָאװעג זיא סָאװ ,שדוק ןושל קלח רעד
 .דמערפ רעד ןופ טייקירילָאק רעכייר רעד רעביא

 סָאװ ,טנזױטרָאי ןדנו-ענ ַא ךרוד שידיי ןופ גנַאג רעשיגַאזגיז סָאד זיא רשפא
 ןופ עירָאטסיה ןיא קסוע טשינ ןיב ךיא .סנטייצראפ ןעיורג ןיא טלּפענ בייזונא  ןייז
 ַא ָאד ךיא ץונ ?טנזױטרָאיג םעד זַא ,ןענערָאװַאב טשינ ךיז ףרַאד ךיא ןוא שידיי
 שטָאכ -- עטַאד-לבוי ַא רַאפ ןייש סיוא ךיז טמענ סָאװ ,קיכעלייק וצ לסיבַא ,ןטיירג
 סוחי םעד טַארוקַא ןענופעגסיוא ןיוש ןיילא גנושרָאפ יד טָאה יצ ,רעכיז טשינ ןיב ךיא
 -סנבעל רעכלעוו יא ןוא ווו ןוא ןעוו ,הפוקת יד ןריסקיפ יז ןָאק יצ ןוא שידיי ןופ
 רעטשרע רעד ןצָארּפשפױא ןבױהעגנָא טָאה סע םייוגג ןשיוצ ןדיי ןופ גנומיטש
 ןיוש טָאה סָאװ ,קלָאפ טלא ןא ןופ םָאידיא ןשירעדניק םעד טָא ןופ ןמיס רעקירעטיצ
 רערעדנא ןא ןיא ,טַײײהשטנעמ רעד טימ ןוא ענעגייא טימ ,טדערעג טאהעג לָאמַא
 ךיז טָאה טלעװ יד ןכלעוו .,חצנ ןופ טסייג םענעגייא םעד ןיא רעבָא ,ךַארפש
 .טַײקיּפמוטש עטָאלגילָאּפ : תונושל ענעדישרַאפ ףיוא ןיײטשרַאּפ טשינ טנערעלעגסיוא

 רעד וצ .קירוצ ןעייג שידיי ןופ בייהנָא םעד ןגעוו תורבס עכעלטפַאשנסיוװ יד
 עטשרע וצ ,ןעלמיה עטלַאק רעטנוא לגָאװ וצ ,םישוריג ןוא סָאטעג ןופ טייצ רעלעקנוט
 רעד ףיֹוא ךיז ןענעגעגַאב .אזיימריו יצ ץניימ רשפא .,תולהק עשידיי עמַאזנייא
 יג םעד טימ םיטבש עשידִיי עטלַא ןופ ךעלטשער ענעקַארשעגרעביא טפַאשרעדנַאװ
 יז -= רעקרעװטנַאה ןוא םיחלג טַימ ,םירעיוֿפ ןוא טכענקסדנַאל טימ ,טלעוו רעד ןופ
 ןיק טשינ ץלַא ךָאנ ,ענעי ןוא ,םלצ םענרעזייא םענעביוהעגפיוא ךיוה םעד טימ
 ןטלַאטשעג-טָאּפש :ענעי ןענייז רע .סעציילּפ יד ףיוא יניס גרַאב םעד טימ ,עטקיאורַאב
 םיצל יצ ,סרעגניז-ענימ רשפא ,סרעלדנעה ,סרעייג-הנידמ ,ןצימ-דנַאש עקיציפש טימ
 -= קרַאמ ןפיוא ןוא סעמשטערק ןיא ךעליירפ ןכאמ סָאװ ,רעצרעה עקיטעמוא טימ
 ןוא טלדנַאהעג ,הסנרפ ןוא ץק םעד טכוזעג ,טלדנַאהעג ןוא טַאהעג ארומ ןדיי ןבָאה
 .טיונ רעד ןופ ןושליםוטש :ןדייר ןעמונעג ךעלעמַאּפ טָאה'מ זיב ,טלמַאטשעג

 ,הענכה ןֹופ שימעג רעקידנסַײרצרַאה ַא ןדיי ייב ןעוועג בײהנָא ןיא סָאד זיא אמתסמ
 ןעמערַאװ טימ שדוק ןושל רעשידמול ךעלטשער עטרַאדרַאפ ,םיקוספ ןוא תונציל
 רענעי ןופ שיאיוג ןושל ןשירַאברַאב טימ ןצלָאמשעגפיונוצ ,שטייט-ירבע ןשירעבייוו
 רעירפ ןייז ןיא טָאה ורמוא ןופ םָאידיא רעד זַא ,לכש ןפיוא ךיז טגייל סע ןוא ,הפוקת
 סָאװ ,ןדנאנארעדיוו-טרָאװ יד ןופ טַאהעג טשינ האנה ןייק ןײלַא עזַאפ-גנולקיװטנַא
 טָאה'ס זיב -- ?טדערעגנעמאזוצ, ךיז טָאה'מ רעדייא ,טייקדמערפ טימ טצלירגעג ןבָאה
 ךאלמ םעד ?!סקַאװ, :לעפאב-לרוג רעקידשרדמ סכאלמ םעד טשימעגניירא ךיז
 טיש 1 : .רימ ןענעק

 ךארפש ַא טסקַאװ סָאד זַא ,טליפרעד ןעמ טָאה תורוד ןופ עזָאיבמיס רעד ןיא טשרע
 טימ ךיז טּפַאזעגנָא ,געוו םִייב ןלַאװק עלַא טימ ןעקנורטעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,רעשַאנ ַא
 עקידהזה םלוע עלַא טימ .ןרָאװעג שימייה זיא סָאװ ,סדמערַפ טימ ןוא סנגייא ןטספיט
 ןופ ןח םעד טימ ,םטיר ןוא טירָאלָאק ןקַידנשַארעביא טימ ,קוק םעיינ ןופ ןצייר
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 שידיי סלארשי

 עשינַארגיליפ יד ןיא ךיז טקעלּפטנַא ןוא ךיז טלַאהַאב סָאװ ,טפַאשגולק רעקיטעמוא
 ןייא ךיז טכרָאה סָאװ ,עקירעגײנ ַא ךארפש ַא -- קורדסַױא ןשידיי ןופ ןשטיינק
 טרעטיצ ,ןיימ ןטשטיינקעגנייא ןדעי טימ גָאז ןדעי קילעזטייל ןיירא טמענ ןוא םוטעמוא
 ,סנגייא ןייז ךיז טדער ,ךיז טדער שידיי :זנטעש רַאפ טשינ

 ןיא ,דמערפ רעד ןיא ןסקַאװעגסױא קירעטיצ זיא שידיי סָאװ ,זיא ןעמָאנעפ רעד
 ,קלָאפ ַא ןופ לרוג ןרַאזיב םוצ יאדוװַא ךיז טסַאּפ סָאד .האנש ןופ טלעוו ַא ןיא ,שינעּפַאּכ
 רעד ןופ ךשמ ןיא זיא'מ לייוו ,טַאהעג טשינ טייצ ןייק ןרָאי רעטנזיוט טָאה סָאװ
 שרעדנַא ןקידנעטשַאב םעד טימ ןעמונרַאפ ןעוועג קידנעטש עירָאטסיה-סקלָאפ רעצנַאג
 ןקיטסייג ךיז ןיא טריוויטלוק טָאה'מ ןוא ,עבלעזסָאד ןבילבעג קיביײא זיא סָאװ .,ןַײז
 םענייניא ,טלגָאװעצ שידיי ךיז טָאה ורמוא ןיא .טרעווסנבעל ןשירעפַאש ַא יװ ורמוא
 ,חרזמ םוצ רעטנעענ ,רעטנעצ ןשיעפָאריײא םוצ תולהק עקידברעמ יד ןופ ,ןדיי יד טַימ
 ,ןילבול ןוא גָארּפ לייוורעד :םילובלב-טולב ןוא תורזג ןופ ןָאיַאר םעד ןופ רעטייוו סָאװ
 םוטעמוא .תולהק ערעדנא ןוא ענליוו ,עשרַאװ ,גרעבמעל ,עיצענעוו ,גרובשערּפ רשפא
 -פיונוצ ןוא ןטנעמעלע עשינַאמָארדָאװַאלסדָאנַאמרעג טימ ןעמונעגכרוד שידיי ךיז טָאה
 ןופ טרעדנוהרָאי ןטצעל ןיא טשרע .רוטַאנ-ךארּפש רענעגייא רעד טימ ייז ןסאגעג
 ןעג:אגעג ,גנוקיטייצ רעד ןיא עטדערעגפיונוצ ַא ,ךַארּפש יד זיא ?טנזױטרָאי, סשידיי
 ןראוועג זיא סָאװ ,טנעניטנָאק ןשינַאקירעמא םוצ ,ברעמ ןייק עּפָאריײא-חרזמ ןופ קירוצ
 ,ןטקנוֿפלטימ עכעלגעוואב עריא ןופ רענייא

 עירָאטסיה רעד וצ ןוא -- םעטסיס יו גנומיטש רעמ זיא ,הדומ ךיא ןיב ,ץלַא סָאד
 ןופ עיפַארגָאעג יד וצ ךָאנ ךיא גייל ,רעכיז טשינ ןיב ךיא רעכלעוו טימ ,שידיי ןופ
 ױזַא טקנוּפ .ןסיוא טשינ ךיוא גנאהנעמַאזוצ םעד ןיא ןיב ךיא עכלעוו ,ךַארּפש רעד
 רעד ןגעוו ןוא סקווורעדנַאפוּפ ןטסקיניײוװעניא םעד ןגעוו תוריקח סיוא ךיא דיימ
 עטרינימילע ןופ ביילקסיוא רעשּפיה ַא :םורַא ןוא םִורַא -- שידיי ןופ עיגָאלָאפרָאמ
 ךיוא טלַאה ךיא .?טפַאשנסיװ, ןרעוו טנָאקעג טנעה עקיסַאּפ ןיא ןטלָאװ סָאװ ,סעמעט
 טלמַאז סָאװ ,שידיי-תוילג ץוביק ןופ ןטקעלַאיד יד ןריזילַאנַא ןוא ןשראפ ייב טשינ
 ןָאק -- םיחמומ ןענַארַאפ ןענעז ןכַאז עלַא יד וצ .ךיז ראפ עמעט ַא :לארשי ןִיא ךיז
 יז ןלעװ -- םילכ עקיטיונ יד וצרעד ןבָאה ייז .ןזיירג ןיילַא ןלָאז ייז ,ןײטשַאב ךיא
 .רעסעב ןכַאמ סָאד

 ןופ ןגרָאמ םעד ןגעוו תואיבנ ןגָאז ֹוצ רעטנוא טשינ ךיז םענ ךיא זַא ,אטישפ ַא
 טעטילַאער עקיטנייה יד טריסערעטניא ךימ .רעדנעל ערעדנַא ןיא ןוא זנוא ייב שידיי
 ןיא ןַא ,ךיז טכַאד רימ ןוא ,קיטאמעלבָארפ ןוא דיירפ ריא טימ ,לארשי ןיא שידִיי ןופ
 טדיינש ,טלעװ רעד רעביא גנַאג סשידיי טנכיײצַאב סָאװ ,גנוגעװַאב ןופ גַאזגיז םעד
 סָאװ ,שידיי טנזױטרָאי רעד .שידיי סלארשי :עיניל עטלוב קידלרוג ,עיינ ַא ןייא ךיז
 עקידעבעל עקירירפ ןפארטעגנָא ָאד טָאה ,גנורעדנַאװ רעד ןופ רעהַא ןעמוקעג זיא
 רעהא זיא רע .רעדורב ןטסגניי םעד ףיוא ןטרַאװ ןבילבעג ןענעז סָאװ ,רעטנזױטרָאי
 םוצ ןוא טּפַאשדנַאל רעד וצ ,הריצי רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ לַאװק םוצ ךיילג ןעמוקעג
 .תירבע יו ןתוחמ רעכיילג ַא שידיי זיא תולגתה רעשירעּפַאש רעייז יבגל סָאװ ,סָאטימ
 ןוא תמא רצוא םענעגייא ןא טימ קלָאפ סױרג ַא ןרָאװעג לָאמַא רימ ןענעז ָאד
 ןרָאװעג ןפורעגפ'וא זיא סָאװ ,שידיי סלארשי זַא ,טלָאמעג טשינ זיא סע ןוא -- רעיורט
 רעד ןופ טלסיירטעגפיוא שירעפַאש ןוא טקילגַאב ףיט ןייז טשינ לָאז ,טפַאשתודע וצ
 טָאה סָאװ ,סנגייא סָאד זיא םורַא ָאד טלעוו יד .רעדנווװ ןטיינַאב םעד טימ שינעגעגַאב
 תורוש יד ןיִא ךיז טריטסעפינַאמ יז .טסייג ןשידיי ןופ רעייפ ןיא טדימשעגסיוא ךיז
 םהרּבא ןופ רעדיל יד ןיא ,םולש .ש ןופ יוװ יוזא ירמש הירא ןוא ווָאקינרעיּפַאּפ .י ןופ
 ,רעשיליופ רענעגנודעג רעד יבגל תעשב -- יקסנָאלש םהרבא ןופ יו ױזַא רעוועקצוס
 ,ארומ ךיא בָאה ,טעָאפ רעשידיי רעד זיא טפַאשדנַאל רעשיווטיל ,רעשיניַארקוא
 ,רַאדנערַא ןַא ןעוועג

 ןופ געמרַאפ ןשירַארעטיל םעד ןריזירַאטנעװניא ייב טשינ טציא ךיא טלַאה ייברעד

 רעטפיטרַאפ ןיא ןרָאװעג ןביוהרעד זיא סָאװ ,גנוטכיד רעד ןיא רקיע רעד ,שידיי סלארשי

 טימ ףיונוצ ךיז ןסיג סנפיוהרעטייש יד ןופ ןרילָאקידנַארב יד ווו ,גנועז רעשירעדליב
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 ןַאמרעמיצ-סָארג .מ

 םעד טָא ןיא זַא ,ןסעגרַאפ טשינ ןָאק ,תמא ,רענעי .רבדמ ןופ דלָאג-רעייפ ןסייוו םעד
 ןופ םענייא ןיא ךרוד ךיז טקניוו סָאװ ,טָאג טימ טעטיטנעדיא ןוא תולגתה ןופ ןָאיַאר
 ,סוינעג ןלַאנָאיצאנ רעזדנוא ןופ הזעה יד ןפילשעג ךיז טָאה ,ןוויטָאמ-יניס סרעוועקצוס
 טָאה סָאװ ,גנוטכיד-טלעוו רעלַאטנעמונָאמ טימ ןבױהעגנָא לָאמַא רימ ןבָאה ַאד זַא
 סָאװ ,םוצמצ ןופ רעטרעוװ עּפַאנק ןיא קיטַאמַארד-טסייג ערַאטנעמעלע טסערּפעגפיונוצ
 "טרעדלישעג , יוזא טשינ -- טסוװװעג טשינ קיטסירטעלעב ןייק ןופ טלָאמעד ךָאנ ןבָאה
 טשינ טלָאװ ךיא ןוא -- "שדקו האר הזכ, :טשינ סָאד טסייה יאדווא .טגָאזעג . יו
 ןדמַאז ןוא השודק ןגעוו ןביירש ןעמענ ןלָאז ןטעָאפ-שידיי עלַא זַא ,טרידנעמָאקער
 ןופ ןשזַאזייּפ ןוא ןטפַאשדנַאל-ןיסמַאכ עמַאס ןלָאמ ןלָאז ,ןעלמעק ןוא רעמענורב ןגעוו
 סרעגנאמ קיציא ןיא תובא עקידשמוח יד טימ ןליּפשרַאפ ךיז רעדָא ,סהנס-רעקַאלפ
 ןקידתונכש ןופ םיכאלמ יד טימ שינַאיצילַאג ןדער סָאװ ,ןעמויטסָאק עקידמירופ-יצח
 ןעלגנאמ ןטעשזוס ןוא רעדליב .רעבייווספעק יד טימ ךעלטיירב ךיז ןגירק ןוא למיה
 ,קילֿב טלעװ ןשידיי םעַײנ םעד ןגעוו טייג סע רעבָא .ךיוא תוצופת יד ןיא טשינ
 ,ןטלַא-רוא םעד טיול טריטנעירָא

 זָאל ַא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדיי יד ןופ טעּפמיא םעד טימ לארשי ןיא ןיירַא זיא שידיי
 טשינ :ןיהוו ָאטשינ ןיוש זיא ןייג ןענַאד ןופ ןוא -- תוצופת יד ןופ רעהַא ןוטעג
 ןוא טלעװ קע ןופ טקנופטינש ןיא סָאד .שידיי רַאפ טשינ ןוא ללכ סקלָאפ ןראפ
 וצ לארשי ןיא ןעגנַאגרעד ןענעז ,שידיי ןוא ןדיי ,עדייב .רעדנווװ ןוא ןדנווו : תישארב
 ַא גנוטכידישידיי סלארשי זיא רשפא .לרוג יאדװַא זיא לעוװש ןוא -- לעווש רעיינ ַא
 ןטימ לגנַארעג ןקיבַײא םוצ גנורעדָאפסױרַא רעטײנַאב סקלָאפ ןופ תודע רעשירעּפַאש
 ןיוש סנטייצרַאפ ןטייוו ןיא ןבָאה ןדיי ווו ,עשזענאמ רעטלַא רעד ןיא ,ָאד עקַאט ,ךאלמ
 הלגתנ זיא סע ווו ,טראּפס-רוא ןשיטסימ ןקיזָאד םעד ןיא טּפַאשרעטסיימ ןזיוועגסיורא
 .םזינַאמוה ןופ ןיישפיוא רעסאלב רעטשרע :שטנעמ רעד ןרָאװעג

 ךיא ןעוו ,"הנידמ רעגנוי רעזדנוא דובכ ןבעגּפָא, םתס ןגעוו טשיִנ סיוועג טייג סע
 ןוא יידיא טריצילּפמיא סָאװ ,'שידיי סלארשי, ףירגַאב ןקידבוט-םוי םעד ָאד ץונ
 ריא טָאה רוטארעטיל רעשידיי רעד ןופ יידיא יד זַא ,טשינ ביולג ךיא .טייקשיפיצעפס
 סע ווו רעדָא ,רעבַײרש עשידיי לָאצ עטסערג יד ןעניווו סע וו ,טרָאד ?טרָאניוװו,
 ,ןַײז ןָאק .רוטארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןטעשזוס עטסטנַאסערעטניא יד ךיז ןעניפעג
 ףיוא זמר רעניד ַא ןיירַא ךיז טשטיינק "שידיי סלארשי, טרָאװ ןקידרעּפָאה םעד ןיא
 רַארּפש רעשירעטכיד רעד ןיא ךיז ןענעגעגַאב סע ןעװ ,טייקנביוהעג רעליטש רעד
 סע ןוא גנַאופיוא םעיינ ןופ עמַארָאנַאּפ ןוא עיזיוו טימ סגעוורעטנוא ןגנַאל ןופ סָאטימ
 -עּפשרעדיװ רעד טימ תוגוודזה ןיא ךיוא שדוק ןושל רענעראוועג-שידיי ךיז ןצלעמש
 .טשינ ךיז טזָאל יז זַא ,ךעלדנח טכַאמ סָאװ ,תירבע ןקידערבַאס ןופ טייקינ

 ,ךיז ןענעמכח ַײז : ךיוא הנומא וצרעד ןבָאה סָאװ ,רעקיטּפעקס יד ליױװ זיא יַאדװַא
 ,עיצאלימיסַא-ךַארּפש טימ ןרעוװ לשכנ לארשי ןיא ךיוא לָאֵמַא טעװ שידיי ביוא זַא
 -שידיי רעד ןופ סרעטנעצ עכעלגעוואב עקיטציאזיב ערעדנא יד ןיא יװ ױזַא
 ןופ םי ַא ןיא ןייגרעטנוא טשינ ?טעטירָאנימ , רעד ןופ ךַארפש יד טעװ ,עירָאטירעט
 רָאנ ,רכז ןייק טשינ טביילב סע זַא ,ןייא ץלַא טגנילש דמערפ יד וװ ,שיאיוג ןושל
 טײקשרעדנַא רעד ןיא ןרעוו טדמערפרַאפ טשינ ןוא תירבע ןיא ?ןייגרעבירַא, טעוװ שידיי
 .טסיירט רעּפַאנק ַא ,ךיז .טייטשראפ ,זיא סָאד .סנגייא םעד ןופ

 רעד ןופ ןצעזעג ענרעזיא, יד ייב טלעוּפעג טָאה לארשי ןיא רוד רעזדנוא
 יז ןבָאה ןלַאפ ךס ַא ןיא ןוא -- לסיבַא ןגייבנייא לאמוצ ךיז ןלָאז ייז ,"גנולקיװטנַא
 חצנ ןופ תונשקע רעד טימ ןעמוקעגכרודַא טשינ ןעמ טלָאװ שרעדנַא .ןבעגעגכָאנ
 ןיא ןבילבעג ןענייז יאדווא ?שידיי חצנ ףיוא הווש הרזג ןימ ַא סָאד טסייה .לארשי
 עטכעלש ןָא אמתסמ ,עליטש רקיע רעד ;שידיי יבגל תולווע ךעלטשער עשפיה לארשי
 ,הנידמ רעד ןופ קחדה תעש ןרעווש םעד ןופ ןריטלוזער תולווע יד ןופ לייט ַא .תונווכ
 .ןעמונרַאפ ץלַא :םעלבָארּפ ַא ךָאנ רַאפ ץַאלּפ לציּפ ןייק רעביא טשינ טושפ טזָאל סָאװ
 חוכ םעד טימ רעטייוו ןקריוו ןוא טכַאמעג קידנעטשבלעז ךיז ןבָאה תולווע ערעדנא
 טהמכח -- םעט ַא ראפ סָאװ רעבָא :"טשינ ןיוש ייז ףרַאד'מ ,' שטָאכ ,עיצרעניא ןופ
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 שידיי סלארשי

 .?עירעטנַאקיּפ , ןריווועגנָא טלָאװ ךַארּפש יד ? תולווע ןָא שידיי טאהעג טלָאװ -- ךיז ןעמ
 סָאװ ,תולווע טרָאס םענעי ךיוא ןסעגרַאפ טשינ רימָאל ,ןובשח ייב טלַאה ןעמ זַא ןוא
 יבבוח ,םינקסע-רוטלוק ,רעביירשישידיי סלארשי ,שידיי ןגעק רשפא ןעײגַאב ןַײלַא רימ
 זיױלב טשינ ןוא ,רענעטלעז ץלַא טרעוװ סע .עטבילרַאפ ערעטכינ עמַאס -- שידיי תפש
 טליפשעגסיוא קיטנעק טָאה רע .רבד ותואל עגושמ רעשיטנַאמָאר רעד .שידיי עגונב
 .קֿפס רעד זיא טייקרעכיז-טפיוה ריא סָאװ ,טלעוו-ןעיידיא רעטרעדורעצ ַא ןיא לָאר ןייז

 ןיא -- םייה רעד ןיא תולווע ןענייז סָאד זַא ,ןבאה וצ ןעניז ןיא רשפא ךיז טניול
 .קוליח רעלאטנעמאדנופ רעד זיא סאד .'טכער, טַאהעג רימ ןבָאה דמערפ רעד
 "ןטסיָאד  עקיטרָאד ,"ךַאפ, ןיא גנַאל ןיוש ןענייז סָאוװ ,תונעט ילעב ענעריווושעג
 ץרא ןיא שידיי רעייז ץלַא ןעקנעדעג ,ןורכז ןטוג ַא ןגָאמרַאפ סָאװ ,ןטסיטרָאד עגיה רעדָא
 ענעדנוצעגרעטנוא טימ ןטייצ עשיטנַאמָאר עטוג טַאהעג לָאמַא טָאה סָאװ ,לארשי
 טנייה .קימעלָאּפ רעד ןופ שידיי :םיטוש םידגנתמ לפייה ןטעוועשובעצ ַא ןוא ןקסָאיק
 גרטקמ ןענייז ייז רעבא -- סָאטַאּפ ןָא ןבילבעג ךות ןיא תונעט ילעב יד ןענייז
 .תקולחמ קיטש דילָאס ַאזַא הריבע ןַא :דקתשאדכ

 ןבָאה רימ ווו ,ווענעשיק ןיא ןוא סַאי ןיא ,ענליוו ןיא ןוא ,לידבהל ,עשרַאװ ןיא
 ןופ ןָאיאר רעטקיטסעפראפ ןייא ,ןגָאז ןעמ ןָאק ,ןעוועג זיא ,?ןטַאלוטסָאּפ, יד טַאהעג
 לכ םדוק .ךַארפש רעד ןופ סרעדייר יד וצ יוו ,שידיי וצ ױזַא טשינ ,האנש רעוויטקא
 ןױש ךיז טָאה סָאד ןליפַא -- שידיי ןופ סרעדייר יד טַאהעג טנייפ ןעמ טָאה
 ןעמוקַאב דמערפ רעד ןיא שידיי רשפא טָאה .שינעמור רעדָא שיליופ ףיוא ןטיבעגרעביא
 לארשי ןיא .הביבס רעכעלטנייפ רעד טימ לגנַארעג ןכעלטּפַאשלעזעג ןופ לומיטס ַא
 ןעמ ןָאק ךעלטנגייא -- ,ןיילַא ךיז רַאפ יז ,שידיי ןופ סרעדייר יד ביל שטָאכ ןעמ טָאה
 -- םינתוחמ עכיילג ןענעז עלַא זַא ,ןבָאה ביל ןופ החרט יד ןרָאּפשניײא וליפא ךיז
 ,תועדה לכל רעווש .טעטילַארטײנ רעכעלטניירפ ןופ ןגָאװצױזַא ךַארפש יד ןיֹוש טסינעג
 רעד טימ טעטירָאיַאמ-תירבע רעד ןופ טפַאשהבורק-סנבעל עסיוועג יד ןענעקייל ֹוצ
 ךיוא אמתסמ ןָאק ןעמ ,תמא .סנגייא ןקיטסייג ןופ ןרעפס עדייב :טעטירָאנימ-שידיי
 ,לומיטס ןופ ןלעפ סָאד ןענעקייל טשינ

 ַא ןָא ,ןייא ךיז טצנאלפ סָאװ ,שידיי ןטעוועטארעג טימ ןָא ךיז רעה ךיא רעבָא
 ןקירבַאפ ןיא ןוא רעדלעפ ןיא ,רעפרעד ןוא טעטש סלארשי ןיא ,םזישידיי ןָא ,םַארגָארּפ
 יד ןופ ךס ַא .טגָאז רעוועקצוס יו ,"רעטרעוו ענענורטנא, -- םינוכיש עיינ ןוא
 ,שינעמור רעדָא שיליופ םעיינ טימ לארשי ןייק ןעמוקעג ןענייז ןדיי עטעװעטַארעג
 קיטנַאמָאר רעשירָאטַאלימיסַא רעד ןיא ,רעירפ סָאװ ,ןעמעלַא ךָאנ ןופ ךַארּפש-דמערפ ַא
 ןופ םינוכיש יד ןיא ,ָאד רעבָא -- בײהנָא ןופ ךַארּפש יד ןעוועג םאידיא רעד זיא
 ןשיװצ ,הרדח .,הינתנ ,אבסירפכ ,עבשיראב ןיא ,הפיח ןוא םילשורי ,ביבא-לת
 לגנעוצ ַא טײלטנַא ןעמ עכלעוו ייב ,םינכש עיינ ןשיװצ ,תונעט ןוא סעינַאוװעטשור
 םענייניא ,שידיי אליממ ןושל סָאד טרעוו ָאד ,לטרעג סָאד ןסיגַאב וצ ןַאק-ץירּפש ַא יצ
 וװ ,"הדובעה תכשל, טימ םענייניא ,ןעמוקעגנא טשינ ךָאנ זיא סָאװ ,טפיל םעד טימ
 ךלַאב טייטש ןעמ וװ ,"םילוח תפוק, טימ םענייניא ,ןגרָאמ ןעמוק לָאמעלַא טסייה'מ
 .ןרעוו וצ קנַארק ןזיוװַאב טָאה'מ רעדייא ךָאנ ,"רות, ןיא

 עטוג ןיא שטנעמ ַא טימ טדערעג לָאמַא טָאהמ יװ -- שידיי-בוטש טרעו סע

 ךָאנרעד ןוא "רָאי טוג -- ןגרָאמ טוג, :טלעװ ַא ןעװעג ךָאנ זיא טלעוו יד ןעוו ,ןטַייצ

 םעד ןענעייל לָאמַא טגעלפ ןעמ יװ ,ירפרעדניא "טַאלב סָאד , טנעייל ןעמ .רעטייוו

 -- רָאטקַאדער םוצ לווירב ַא ןעמ טביירש ,םיכסמ טשינ זיאמ תמחמ ןוא ,?טנייה,

 לדיימ סָאד ןוא רעסַאװ רַאפ ןענָאמ "היריע, רעד ןופ רעד טמוק .שידיי : ךעלטנייוועג

 א 6 יט -- ןליפוצסיוא ןגיוב ַא טגנערב "ףליה רעלַאיצָאס, רעד ןופ

 מוא רעבָא -- תירבע זיא םורַא ץלַא .שידיי רעדיוו'ס :"ןכַאמ

 = ןוא האג רעשירַאנ טימ עּפירקס טוט ריט ַא זא ,טפערט ןטלעז .שידיי ףיוא

 יריט רעד טימ ןייז עקַאט טעװ עשזסָאװ .הבוט עסיורג ַא טוט יז זַא ,לעטשנָא םעד

 .טשינ ךיא סייוו סָאד טקנוּפ
 סָאװ ,תורוד ןופ שידיי ,םילשורייטלַא ןיא שידיי שידמול טימ ןרַאוװורעזער עקרַאטש
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 = = יי יי יע נייע רע עי ר לער לער ערע לער רער ענג יי :55:56:::25 יש :4:::44::442:::2::4::4:4:2:4::--- יא מיל

 ןעק ןדיי ןימ רעקיזָאד רעד זַא :"ןייגרעטנוא, לָאמַא ןָאק סָאד זַא ,טשינרָאג טכַארט
 ןטייוו םייב טנעָאנ ךיז טלַאה סָאװ ,שידיי זיא סָאד .ןייגרעטנוא ןופ קינכעט יד טשינרָאג
 עשיווטיל ןופ ןסיײרּפָא טשינ ךיז ןָאק ,"גרָאבשּפ, ןוא "גרופשניגר , טקנעדעג ,סנטייצרַאפ
 תגאש רעד ןוא טדערעג טָאה רפוס םתח רעד יו טדער ,םישרדמ יתב עשיליופ ןוא תובישי
 םעד ספות זיא ןוא ץכעלָאש סָאד קעווא טפרַאװ ,םוצמצב ןוא אזימרב טדער ,הירא
 ?ןעיירב גנַאל ןעמ ףרַאד עשזסָאװ :"טגנערבעג , ץלַא ךָאד טרעװ יו ייס זַא -- תיצמת
 עקַאמשעג סָאד יו ,קרב-ינב ןוא םירעש האמ ןופ שידיִי עשידמול עקיזָאד סָאד טקעמש
 ןרַאגנוא יתב יד ןופ רעביטש עלעקנוט עכיוה יד ןיא ךיז טקַאב סָאװ ,טיורב עכעלרעיוז
 ןימ א טימ ,סעטַאט יד יװ שידיי ןדער סנרעטש עסיורג טימ ךעלגניי .אשרַאו יתב ןוא
 דיי א יו ,תירבע ףיוא סעלָאקש יד ןיא טשינ ןעייג ייז .טײקשיקנערפטלַא רעשיסיידנוק
 ףיוא ץלַא :הנידמ יד ןטליש ןוא ףַארטש ןלָאצ סעטַאט יד ןוא ,הווצמ ַא םייקמ זיא
 עטנעווקעסנָאק עפורג רעד ןופ שידיי םעד טימ ןעוועג רעכיז ױזַא רָאנ ךיא טלָאװ .שידיי
 ןָאק ןוא ביבא-לת ןיא ץנעטסיזקע עלַאירָאטירעטסקע ןימ ַא טריפ סָאװ ,ןטסישידיי
 הדימ ענייש ַא זיא טפַאשיירטעג ,יַאדװַא .סנטייצרַאפ ןופ ןרושָארב יד ןסעגרַאפ טשינ
 ךיא רעבָא -- שידיי ןיא לוש-בָאגוצ ַא ןטלאהוצסיוא ןעגנואימַאב ןכַאמ ןשטנעמ יד ןוא
 טעברַא סָאװ ,עירָאטַארָאבַאל עשיגָאלָאעדיא עניילק ַא זיא סָאד זַא ,קורדנייא םעד בָאה
 ןצלעמשרעביא ָאד טוװרּפ ןעמ .חוכ טימ רעדַייא ,ןוצר טימ רעמ .תונורכז טימ רעמ
 טקעמש ָאד -- ערעפסיסנבעל רעייז ןיא תושממ טאהעג ןבָאה סָאװ ,ןעגנוזָאל ערעטלע
 .תונשקעילַאטנעמירעפסקע טימ ןינע רעד

 -- ןעמוק טעוװ חישמ זיב ןעיצ ךיז טעוו טלעװ רעשידמול רעד ןופ שידיי סָאד
 עירעפירעּפ עכעלריטַאנ יד זיא סָאד זַא ,ןגָאז ןעמ ןָאק אמתסמ .רעטייוו ךָאנרעד ןוא
 ןענייז םורַא .טקנוּפנערב ןיילַא ךיז רַאפ זיא סָאװ ,עירעפירעּפ -- שידיי סלארשי ןופ
 ערעווש ןעייטש סע ווו ,סעירַאלעצנַאק עמורפ טימ ,"ןתוללוכ,, יד ןופ ןפיוה עקיקעריפ יד
 ןופ ,השוריב רעביא טייג טכַאמ יד עכלעוו ייב ,םיאבג טימ ,סעסַאק-רעייפ ענרעזייא
 ץלַא --- סקניפ ןיא ?ןיירא ןביירש, סָאװ ,סמעדייא טימ ,יּפָאק , א זיא רעדעי רעכלעוו
 עשיבר ןופ שידיי עכעלשידיי סָאד טרעדימרַאה טייוו טשינ .שידיי ןקידשדוק ןושל ףיוא
 ןביירש סָאו ,םישמש טימ ,םיברוקמ ןוא סַאלטַא טימ ,"ןפיוה, יד ןיא ךעלקינייא
 לייוו ,ןּפרעװטנַא ןופ שזַא ןרָאפ וצ ןעמוק סָאװ ,?ןשטַייד , עשידיסח רַאפ ?ךעלטיווק,
 ןָא ןעוט ןוא "ןטכַארט , ןוא ךעלכיט ןגָארט סָאװ ,ןרונש טימ -- םכח ַא זיא יבר רעד
 ךיז ןעמ ןָאק יצ רעבָא -- שידיי ףיוא ץלַא לַײװרעד :"ןדייז ןקיליײה, םעד תורצ
 ? ייז ףיוא ןזָאלרַאפ

 ןעוט סָאװ ,רעביירש עשיערבעה ענעפורעגסיוא ןופ שידיי רעטצונעג טשינ גנַאל
 יז .טכירעג טשינ סָאד ךיז ןעמ טלָאװ ייז ףיוא שטָאכ ,ןושל-עמַאמ טימ לעטש ַא ךיז
 זיא סָאװ ,סעפעג ןקידחספ םעד טימ ךיז ןעיירפ רעדניק יװ ,ץנוק רעד ןופ האנה ןבָאה
 טקעמשרַאפ בוט םוי ברע ןוא םעדיוב ןפיוא רעבױק ַא ןיא רָאי ץנַאג ַא ןענַאטשעג
 7 : .רעביטש עלא סָאד

 טמוק סע ןעוו .אישנ ןופ ץַאלַאּפ ןיא ןענח עלַא טימ טילבעצ ,שידיי רעקסבעטיוו
 ןֹוא ?לָאקָאטָארפ, םעד קעװַא ןעמ טקור -- רעלטסניק רעטמיראבטלעוו ַא ןרָאפ וצ
 ןייז ןיא טכוז סָאװ .,ןוירוג ןב דוד טימ שידיי-סערגנָאק .שידיי םיטניא טרעוו תוכלמ
 טפלעה םונעלּפ רעצנַאג רעד ןֹוא סעקַאטַא עשיטילָאּפ יד וצ רעטרעוװ עקידנלעפ שידיי
 לָאמַא ןוא .קיטכירפיוא ןוא קיצרַאה :קימיטשנייא טעמכ וצ טייג סָאד .ןושל טימ סיֹורַא
 טימ טסילַאטיּפַאק רענאקירעמא ןא רענייא שידיי םענעסעגרַאפ ףיוא ךיז טסעומשעצ
 יד גָאז רעקסניּפ ַא טימ ןסיזרַאפ רענטרַאפ םעד לי סָאװ ,רעטסינימ ַא סלארשי
 .שילגנע ףיוא טנכערעגסיוא טַאהעג טָאה רענעי סָאװ ,עקיזיר עלעיצנַאניפ

 סָאד טָא ךיוא רעבָא .שידיי סלארשי לָאמעלַא טשינ זיא סָאד ,ליווו ךיא סייוו
 ןקידעבעל םעד ןָא ןעוועג טלאמעג טשינ טלָאװ דעומה לוח רעדָא בוט םוי דובכל שידיי
 ןרָאװעג זיא סָאװ ,הפ לעבש ןוא בתכבש שידיי ,גנוטכיד רעד ןופ ןוא סַאג ןופ שידיי
 .ףתוש רעליטש ַא :ןגָאז ןליפַא רימָאל -- לארשי ןיא ןבעל ןלַאנָאיצַאנ םוצ ףתוש ַא

14 



 : | ןינאצ .מ

 רעשיזדיי רעד |

 רעביירשי

 לארשז ןיא
 (?כהידס ַא וצ ןכירטש רָאפ ַא)

 רעייז ןעוועג ןבַײהנָא ענייז ןיא זיא לארשי ןייק רעביירש ןשידיי םעד ןופ געוו רע
 רעשידיי ןופ רעדנעל עלַא ןיא רעביירש ןשידיי םעד ןופ געוו םעד וצ אי
 רעד ןוא םָארטש-סקלָאפ רעשיטנַארגימע רעד ןעגנאגעג זיא טשרע ּפוצ :עיצַארגימיא
 ךיז טָאה עסַאמ"ןטנַארגימיא רעד ןופ ןעו טלָאמעד טשרע ןעמוקעג זיא רעביירש
 עטקינייארַאפ יד ןיא רעגייטש רעד ןעוועג זיא ױזַא .ןבעל-ןסַאמ שידיי ַא טעדליבעגסיוא
 עשידיי ערענעלק ןיא ךיוא ױזַא ןוא רעדנעל רענַאקירעמא-םורד יד ןיא :ױזַא ,ןטאטש
 ןשידיי םעד ןופ געוו רעד ךָאד .עקירפַא-םורד ןוא עילַארטסױא יו ,םיבושי-ןטנַארגימיא
 -נַאגעגפיוא ערעדנַא ןיא יו ,רערערעװש ַא ןעוועג דימת זיא לארשי-ץרא ןיא רעביירש
 רעביירש רעשידי רעד ןיא עניטנעגרַא ןיא רעדָא עקירעמַא ןיא ..םיבושי ענעג
 יד ןבָאה ןעגנוגנידַאב עיינ יד ןיא .ןבעל ןשידיי ןלַארגעטניא םעד ןיא ןעמוקעגניירַא
 .ןבעל-סקלָאפ ןוא רוטלוק רעייז ,סעיצידַארט ערעיײיז ,ןושל רעייז ןטלַאהעגפיוא -ןדיי
 ןַא ףיוא ןגָארטעגרעביא שימָאנָאקע ןוא שיזיפ זיולב ךיז טָאה שטנעמ רעשידיי רעד
 טָאה ןוא רעבלעז רעד ןבילבעג רע זיא קיטסייג רעבָא ,טקנוּפ ןשיפַארגָאעג רעדנַא
 הכרב ַא ןעזעג רעביירש ןשידִיי םעד ןיֹא טָאה הביבס יד .רעבלעז רעד ןביילב טלָאװעג
 רעביירש ןשידיי םעד רַאפ ןטייקירעװש יד .ןבעל שידיי ןייז ןופ טייקצנאג רעד רַאפ
 יד ןעמוקַאב ןוא ךיז ןריזיטַאמילקַא :רעטקַארַאכ ןשירעלטסניק ןופ ןעוועג ןענעז
 .הביבס רעיינ רעד רַאפ וויטקעּפסרעּפ עקירעהעג

 ךיוא .רעטעּפש ןעמוקעג רעביירש יד ןענעז ָאד ךיוא .לארשייץרא ןיא שרעדנא .רָאג-
 יד ןופ ןייז וצ טלייאעג טשינ ךיז ןבָאה ,ענלצנייא רעסיוא ,רעביירש עשיאערבעה יד
 רעסיוועג א ןעוועג ןיוש זיא סע ןעוו ,טלָאמעד טשרע ןעמוק ןבױהעגנָא ןוא עטשרע
 עשיטנַאטילימ יד רעבָא .(1924 ,קילאיב .נ .ח ,1909 ןיא ,רענערב) רעגײטשןסַאמ רעיינ
 טייקוויטקעלעס יד ןוא ,טרעּפרעקרַאפ שידיי סָאװ ץלַא ןוא שידיי וצ טייקשירענגעק
 עלאנָאיצַאנ יד ןופ ייס ןוא טכַאמ רעשירָאטַאדנַאמ רעד ןופ ייס -- הילע רעד ןופ
 ,לארשי-ץרא ןייק רעביירש ןשידיי םעד ןופ געוו םעד טרעװשַאב ןבָאה -- ןטלַאטשנַא
 ןלייטרוארָאפ יד ןענעז ?תינמרג וא תירבע, ןוא "תיסור וא תירבע ,, ןופ הֿפוקת רעד ןיא
 רעשידיי רעד זא ,ערעווש עכלעזַא ןעוועג ,שידיי טימ סָאװ רוטלוק רעד ןוא שידיי ןגעק
 רעלַאנָאיצַאנ רעד ,יקסניּפ דוד .ןעמעטָא וצ סָאװ טימ טַאהעג טשינ טָאה רעביירש
 ןבעל וצ טקנעבעג ןוא לארשייץרא רַאפ טעברַאעג ןבעל ץנַאג ַא טָאה סָאװ ,רעטכיד
 ןפַאש ןייז ןגעק ץנַארעלָאטמוא יד זַא ,טַאהעג ארומ טָאה ,לארשי-ץרא ןיא ןפַאש ןוא
 ןיא רעביירש רעשידיי ַא יו רָאֿפ םיא טייטש סָאװ טײקמַאזנייא יד .ןוא שידיי ןיא
 .עקירעמַא ןיא ןבילבעג זיא רע ןוא ,טייקשירעפעש .ןַײז ןריזילַארַאּפ טעוו ,לארשי-ץרא
 ןופ רעקיסַאלק יד וצ רעהעג סָאװ ןוא ןכַארּפש עדייב ןיא רעביירש  ַא ,רואינש ןמלז
 לייוו ,לארשי-ץרא ןייק ןלאפניירא זיולב טגעלפ ,גנוטכיד רעשיאערבעה רענרעדָאמ רעד
 ןרעטש םיא טעװ שידיי ןגעק רעפסָאמטַא עשיטנַאטילימ יד זא ,טַאהעג ארומ טָאה רע
 ,טלָאמעד טשרע לארשי ןיא טצעזַאב ךיז ןבָאה עדייב ,היארהו .רעבַיירש ןשִידיי סלַא
 ןעוועג ןיוש זיא לארשי ןיא ןוא ןרָאװעג רעכַאװש זיא שידיי וצ ץנַארעלָאטמוא יד ןעוו
 .החּפשמי-רעביירש עשידִיי עסיורג ַא
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 ןבעגעגסױרַא טָאה סָאװ ,(שטיוועלישמיש) ינבואר .ַא זַא

 ,שידיי ןקידלארשי-ץרא םעד ןופ ןענח עלַא טימ ,שידיי ןיא ןלעװָאנ עקיטּפַאז דנַאב ַא

 ַא רַאפ טַאמילק רעד טלעפעג טָאה סע לייוו ,ןושל םעד ןיא ןביירש טרעהעגפיוא טאה

 טלָאמעד רָאנ רעבָא ,טסילַאודיוװידניא ןַא עקַאט זיא רעלעטשטפירש א .רעביירש ןשידיי

 םעד ךיז םורא ןבָאה רע זומ םזילַאודיוװידניא ןשירעביירש םעד רַאפ .טביירש רע ןעוו

 קיטליגכיילג זיא סָאװ ,הביבס ַא ןיא ןבעל טשינ ןעק רעביירש ַא .טַאמילק ןקירעהעג
 זיא סָאװ ,הביבס ַא ןיא ןבעל טשינ רע ןעק ןכש לכמ ,ןפַאש ןייז וצ ןוא םיא וצ
 .םיא וצ ךעלטנייפ

 סאד טזָאלרַאּפ רעביירש עשידיי עקינייא ןבָאה ץנַארעלָאטמוא רעקיזָאד רעד בילוצ

 ןייז םיכסמ טלָאװעג טשינ טָאה ןוא רערעל ַא ןעוועג בגא זיא סָאװ ,במָאלָאג .י) דנַאל

 ןפַאשעג ןבָאה ןדיי סָאװ ,ןטרעוו יד ןופ לארשייץרא ןיא ךוניח םעד ןקידיילסױא ןטימ

 ײלַאנרושז"ןגרָאמיגָאט, ןיא טציא טעברַא סָאװ ,ןַאבזיא .ש רעקיַאזָארּפ רעד ;תולג ןיא

 .(ךֲַאברעױא םירפא ךָאנ רעירפ ןוא ,קרָאייוװינ ןיא

 בייהנָא ןוא רעקיצנַאװצ ףוס יד ןיא ,ןלױּפ ןופ הילע רעטקרַאטשעג רעד טימ ךָאד

 ,טיילעגנוי ענעגיוצרעד שידיי ןיא ןופ םָארטש ןשיצולח ןטימ ןענעז ,ןרָאי רעקיסיירד

 -רעביירש עשידיי ןימ ַא טלָאמעד ןפַאש סָאװ ,רעביירש עשידיי ייר ַא ןעמוקעגטימ

 יד ןפַאש ייז ןוא םיצולח ןײלַא ןענעז רעביירש עקיזָאד יד ןופ טייהרעמ יד .עינָאלָאק

 ,רעביירש עשידיי יו רעגנַאפנָא ןענעז ייז רעדָא סָאװ ,ערעדנַא ראפ ךיוא רעפסָאמטַא

 ןענעגעגאב ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא .דָאלפוש ןרַאפ ,"םייהעג , ןיא ןביירש ייז רעדָא

 .א .א .ועל םהרבַא ,ירמש הירַא ,ווָאקינרעיּפַאּפ .י רעטכיד יד לארשייץרא ןיא רימ
 יד ןטלַאהכרֹוד טנעקעג רעביירש יד ןבָאה דנַאל םוצ טפַאשביל רעד קנַאדַא זיולב
 ןיא .שידיי ןיִא לייו ןפַאש רעייז וצ ןוא שידיי וצ טייקשירענגעק עשיטנַאטילימ
 טייקרעטיב יד ןיײרַא טפָא רעבירעד ךיז טסייר ןבעל םעיינ םעד רַאפ גנורעדנוװַאב רעייז
 סָאװ ,וועל םהרבא ןוא ירמש הירא רעסיוא .רעביירש עשידיי יװ לגנַארעג רעייז ןופ
 יד ןופ לגילפ יד רעטנוא רעביירש עשידיי יד ךיז ןריּפורג ,םיצוביק ןיא ןפַאש ןוא ןבעל
 ךיז טצעזַאב טייצ רענעי ןיא .וויטקעלָאק ַא יו ןציש ייז ףרַאד סָאװ ,ןויצ-ילעופ עקניל
 .געוו ןרעדנוזַאב ןייז טייג סָאװ ,םיובטסאמ לאוי ךיוא לארשי-ץרא ןיא

 ןבורח ןופ םָארטש-םיטילפ םעד טימ טמוק סַאװ ,רעביירש עשידיי עּפורג יד
 םעד בילוצ .ןייאראפ-רעביירש ןשידיי ַא לארשי-ץרא ןיא טניפעג (1941--1940) ןלוּפ
 ,ײטרַאּפ רעשיטילָאּפ ַא ןופ עינָאמעגעה רעד רעטנוא ךיז טניפעג ןייארַאפ רעד סָאװ
 עשידַײ-ךעלטפַאשלעזעג ַא רקיעב טריפ סָאװ ,ןייאראפ ןרעדנוזַאב ַא עּפורג יד טּפַאש
 -שידיי, ןיא ןבעל וצ טיירג טשינ ןענעז ענעמוקעג יַײנ יד ןופ לייט ַא רעבָא .טייקיטעט
 ןענעק ייז לפיוו ףיוא .רעביירש-שידיי יו ץנַארעלָאט רַאפ ןעלגנַאר ךיז ןוא ?ָאטעג
 יו טשיװעגּפָא יו טעמכ רעבָא ייז ןרעוו טימרעד ,שיאערבעה ףיוא רעביא ייז ןעייג
 ןבעגפיוא טנעקעג טשינ רעבָא ןבָאה ייז ,שידיי ןבעגעגפיוא עקַאט ןבָאה ייז .רעביירש
 ןעוועג זיא סָאװ ,?רוטלוק-תולג , רעייז ,גנומענַאב-טלעוו-טייקשידיי רעייז ,שזַאגַאב רעייז
 טזָאלרַאפ רעטעּפש ןבָאה ייז ןופ עקינייא .ןושל שידִיי רעייז יו ןעזעג טכעלש ױזַא טקנוּפ
 טלָאװעג טשינ ןוא .שיאערבעה ןיא ןעניפעגּפָא טנעקעג טשינ ךיז ןבָאה .ייז .דנַאל סָאד
 רעד ןבעגעגרצטנוא טשינ ךיז טַאה עּפורג רעד ןופ עקידתונשקע יד .שידיי ןבעגפיוא
 .ןטלַאהעגרעביא ןוא רעפסָאמטַא

 .ץעווינ ןיא קעװַא זיא רעביירש עשידיי יד ןופ תוחוכ עשירעפעש יד ןופ ךס ַא
 ךוב שידיי ַא רעדָא ,לארשי ןיא טקורדעג עבַאגסױא עשידיי ַא ןטײרּפשרַאפ סָאד
 רעד רַאפ .סענַאקיש טימ טָארדעג טָאה ךעלטנפע ןטײרּפשרַאפ ןוא לארשי ןיא טקורדעג
 -לעזעג ַא ןעוו זַא ,ןבעגוצרעביא רשפא טניול רעפסָאמטַא רעד ןופ קיטסירעטקַארַאכ
 ןיא ןיטעלויב ןכעלטפַאשלעזעג-שיטילָאּפ ַא ןבעגסױרַא טלָאװעג טָאה עּפורג עכעלטפַאש
 ,ביבא-לת ןיא ןרָאװעג טקורדעג ןיטעלויב רעד זיא ,דנַאל ןיא ןטַײרּפשרַאפ םיא ןוא שידיי
 יד ןיא ןעשעג זיא סָאד .ןארעהעט ןיא טניישרעד רע זַא ,ןרָאװעג ןבעגעגָנָא רעבָא זיא סע
 יד ןפיוקרַאֿפ רַאפ ןקסָאיק ןראוועג טנערבעג ןענעז סע ןעװ ,ןרָאי רעקיצרעפ בײהנָא
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 לארשי ןיא רעביירש רעשידיי רעד

 ריא סָאװ ןוא ,ןויצ-ילעופ עקניל יד ךרוד ןרָאװעג ןבעגעגסיורא זיא סָאװ ,"טלעוויינ,
 ,לבַײל לאינד ןעוועג זיא ראטקַאדער

 טכַאמעג טָאה רעביירש ןשידיי ַא וצ גנואיצַאב רעד ןיא ךורבכרוד ןטשרע םעד
 .1941--1940 ןיא ןעמוקעגנָא זיא סָאװ ,עּפורג רעד וצ טרעהעג טָאה סָאװ ,שטיוװָאלַאגעס .ז
 םענעטינשרַאפ םעד ףױא תוניק עטשרע יד ,ןלױּפ ןברוח םעד ןגעװ ןעמעָאּפ ענייז
 טָאװ ,עכלעזַא ףױא ךיוא קורדנייא ןקרַאטש רָאג ַא טכַאמעג ןבָאה ,םוטנדיי ןשיליוּפ
 ןפַאשעג זיא סָאװ םעד ןופ ןוא ךוב שידיי ַא ןופ ןסירעגּפָא ןעוועג גנַאל ןיוש ןענעז
 ךַאנ ןענעז ייז םגה ,ןליופ ןיא ןברוח םעד ןגעוו ןעגנַאלקּפָא יד ךיוא .שידיי ןיא ןרָאװעג
 ןגעק טײקשיטנַאטילימ יד טכַאװשעגּפָא ןבָאה ,םענרַאפ ןלופ רעייז ןיא ןעגנַאגרעד טשינ
 ןייז ףױא טקוקעג טשינ זַא ,טגָאלקעג ךיז טָאה שטיװָאלַאגעס ךיוא רעבָא .שידיי
 שידיײ , ןיא ןבעל סָאד ןטלַאהסיױא טשינ רע ןעק ,ןברָאװרעד טָאה רע סָאװ ,שזיטסערּפ
 ףיוא טקוקעג טשינ .לארשי-ץרא טזָאלרַאפ רע טָאה המחלמ רעד ךָאנ ךיילג ןוא ?ָאטעג
 ביבא-לת ןגעוו ךוב שיריגענַאּפ ַא ןבירשעגנָא שטיװָאלַאגעס טָאה ,גנורעטיברַאפ רעד
 ןשטיװָאלַאגעס טימ .לארשייץרא ןעגנוזַאב טָאה רע עכלעוו ןיא ,רעדיל עירעס ַא ןוא
 ןעמַאזוצ :וָאקינרעיּפַאּפ .י ייב רעירפ סָאװ ,עבלעז סָאד יונעג טרזחעגרעביא ךיז טָאה
 ,טײקשירענָאיּפ ןופ ןטייקנייש יד ראפ ,דנַאל ןרַאפ רעדיל עטרעטסייגַאב ענייז טימ
 ,גנורעטיברַאפ עקיזָאד יד .גנורעטיברַאּפ טימ ןעמונעגכרוד רעדיל ענייז ןופ ךס ַא ןענעז
 רעשיטנאטילימ ןוא עיצַאנימירקסיד ,טײקמַאזניא ןופ טַאטלװער ַא זיא סָאװ
 רעביירש עשידיי עשירעפעש עלַא רַאפ שיטסירעטקַארַאכ זיא ,שידיי וצ טייקשירענגעק
 ןוא ירמש הירא ייס .וועל םהרבא ןוא ירמש הירא ןופ םַאנסױא ןטימ ,לארשי-ץרא ןיא
 גױא ףיוא גױא ךיז ןפערטוצנָא ןטימעגסיוא ןבָאה ,סעקינצוביק יו ,וועל םהרבא ייס
 רַאפ ןבירשעג טָאה ירמש .שידיי ןיא ןפַאש וצ גנואיצַאב רעקידנקידיײלַאב רעד טימ
 ןיא ןענישרעד ןרָאי רעקיצרעפ יד ןופ בײהנָא ןיא זיא ךוב טשרע ןייז ןוא שידיי ךיז
 ןוא (סערפיצ רזיל לע םיריש ו"ל) יקסנָאלש םהרבא ןופ גנוצעזרעביא רעשיאערבעה
 .דנַאלסױא ןיא רקיעב טקורדעג רעדיל ענייז טָאה וועל םהרבא

 ןופ םָארטשיהילע ןטימ ןענעז הנידמ רעד ןופ גנורימַאלקָארּפ רעד ךָאנ ןוא 'ברע
 טעװעטַארעג ךיז ןבָאה סָאװ ,רעביירש עשידיי טייהרעמ יד ןעמוקעג הטילפה תיראש רעד
 רענייק סָאװ ,ןברוח םעד ןופ םענרַאפ רעד .ןרָאייהמחלמ יד ןיא גנולגָאװרַאפ ןופ
 רעירפ ןבָאה רעהַא ןעוו ,ןַאד וליפַא טלעטשעגרָאפ טשינ לארשי ןיא םיא ךיז טָאה
 ,םיגיהנמ לייט ַא ייב רעטימעג יד טלסיירטעצ טָאה ,ןטכירַאב עקידארומ יד טכיירגרעד
 סָאװ ,רוטלוק עשידיי עצנַאג יד רָאנ ,שידיי זיולב טשינ טנקיילרַאפ רעירפ ןבָאה סָאװ
 -סױרַא טפארקביירט יד ןעוועג זיא טנעמָאמ רעד טָא .תולג ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא
 יד זַא ,טקַאפ-םצע רעד .תורדתסה רעד ךרוד אקווד ןוא "טייק ענעדלָאג יד, ןבעגוצ
 עשידיי יד טקיטומרעד טָאה ,ךַאנַאמלַא ןשירַארעטיל ןשידיי ַא סױרַא טיג תורדתסה
 ,העד רעד טימ ןגָאלשעג רעירפ ךיז ןבָאה סָאװ ,יד וליפַא טקָאלעגרעהַא ןוא רעביירש
 סעדעי יוװ וליפא רעגרע טכַארטַאב טרעוו שידיי ווו ,לארשי ןייק ןייז הלוע ייז ןלָאז יצ
 זיא סע עכלעוו ייב ,עכלעזַא ןעװעג ךָאנ ןענעז סע בא ןוא .ןושל עדמערפ רעדנַא
 עטצעל , ןופ ןעניישרעד סָאד טָאה -- ביבא-לת רעדָא זירַאּפ ןופ עגַארפ יד ןענַאטשעג
 .ביבא-לת תבוטל ןגיווועגרעביא גנוטייציגָאט ַא ןופ בײהנָא ןַא יו "סעיינ

 .עטנעצ רעטסקיטכיו רעד ,רעטנעצ רעשירַארעטיל רעשידיי ַא טרעװ לארשי
 ןוא לָאצ רעד ןיא טייקיגָאװ רעייז ייב וליפא סָאװ ,סָאד ןעזרַאפ ןלָאז רימ ביוא
 עשיאערבעה יד דצמ ןוא טכַאמ רעלעיציפָא רעד דצמ טרירָאנגיא ייז ןרעוו ,טעטַילַאװק
 ןסָאלשעגסיוא ןענעז ייז ןוא טייהרעדנימ ַא יו טכַארטַאב ייז ןרעוו רעביירש יו .רעביירש
 .רעביירש עשיאערבעה ןסינעג סע ןכלעוו ןופ ,דמעמ ןדעי ןופ ןוא סעיגעליווירּפ עלַא ןופ
 רעד טימ ךיילגרַאפ ןיא עיצולָאװער ַא ןעמוקעגרָאפ זיא שידיי וצ גנואיצַאב רעד ןיא
 .ץנַארעלָאט ןופ רעטייוו ןעגנַאגעג טשינ זיא עיצולָאװער יד רעבָא ,הפוקת רעקידרעירפ
 סָאװ בצמ ַא ,בצמ ַאזַא ןופ רעביײרש רעשידיי רעד רעכיז טדייל וויטקעלָאק ַא יװ
 עשידַיי יד ןופ טייקשירעפעש רעד ףיוא רעבָא ,ןעגנומעה ןוא ןסקעלּפמָאק טּפַאש
 .ןפורעגּפָא טשינ יװ טעמכ סַאד ךיז טָאה רעביירש
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 == א א יי או יי 300 יט ןינַאצ .מ

 ןופ ליפעגטסבלעז םעד ןופ ןוא עיצולָאװער רענעמוקעגרָאפ רעד ןופ ןמיס רעד

 סָאװ ,רעביירש-שידיי עּפורג עקידרעירפ יד סָאװ סָאד ןעװעג זיא רעביירש ןשידיי

 ןופ טיירפַאב ךיז טָאה ,ײטרַאּפ רעשיטילָאּפ ַא ןופ לגילפ יד רעטנוא טצישעג ךיז טָאה

 טָאה סע ןעוו ,טלָאמעד אקווד ןסָאלשעג ךיז טָאה "טלעוויינ, יד ןוא עינָאמעגעה רעדעי

 .רעטנעצ רעשירעביירש רעשידיי רעד ןעמרָאפסױא ןבױהעגנָא ךיז

 ןוא טנורגרעטנוא ןיא שידיי ןבירשעג רעביירש עשידיי לייט ןבָאה רעירפ ביוא

 ךיוא רעירפ ךיז ןבָאה ייז ןוא שיאערבעה ןיא ןענישרעד ךאלפרעביוא רעד ףיוא

 -טימעג ַא הפוקת רעיינ רעד ןיא רָאפ טמוק -- קיטַאמעט רעקידתולג רַאפ טיהעגסיוא

 ןעייטש טכיזניה רעד ןיא .קיטַאמעט עגונב ןעגנומעה ןופ ךיז ןעײרפַאב ַא ,גנוזיילפיוא
 ךיז ןפראד ייז .ןגעלַאק עשיאערבעה ערעייז ןופ רעביירש עשידיי יד ּפָא טשינ ןיוש
 טפרַאדעג טשינ לָאמנייק ךיז ייז ןבָאה ךעלטנגייא לייו ,ןרעפטנערַאפ טשינ ןיוש
 י- שירעלטסניק ךיז ןריזיטַאמילקֲַא רעביירש עשידיי יד לפיוו ףיוא .ןרעפטנערַאפ
 סע .סעמעט עשידיי ןיימעגלא ףיוא ייס ןוא סעמעט עקידלארשי ףיוא ייס ייז ןביירש
 ךיז ןבָאה רעבירש עשידיי לײט ַא רעכלעוו טימ ,טייקלענש יד קידנפילברַאפ זיא
 יד ןרָאװעג טקיטייזאב ןענעז סע בוא ,ךעלטנגייא לייוו .טריזיטַאמילקַא שירעלטסניק
 ןשידיי םעד ןופ טפַאשדנַאל-טימעג רעד וצ לארשייץרא ךָאד טרעהעג ,ןעגנומעה
 ןיז ןטיירב ןיא טפַאשדנַאל-ך"נת יד ךָאד זיא רעביירש ןשידיי םעד רַאפ .רעביירש
 סיקסנילרעב .ש ןיא .טפַאשדנַאל-סקלָאפ ַא רָאנ ,טפַאשדנַאל עשיגָאלָאטימ ןייק טשינ
 ןעװעג טלָאװ רע יוו ,תוחיר עקיטפַאז עלַא ןַארַאפ ןענעז רעדליב-לארשי-ץרא
 ןעוו ,טייצ רעבלעז רעד ןיא .ןבעל ןטימ ןוא טפַאשדנַאל רעד טימ ןסקַאוװעגפיונוצ
 גנולייצרעד ןייז סקופ .מ .א רעדנַאנופ טלקיוו ,קיטאמעט-לארשי ףיוא ןביירש ערעדנא
 .רעשירעפעש ןוא רעקידעבעל ַא םיא ןיא טלַאװק סָאװ ,לַאװק םעד ןופ

 ןופ טעטילַאטױו רעד רַאפ עטסקידנעיירפרעד סָאד ןוא עשיטסירעטקַארַאכ סָאד
 עפורג רעד ןופ גנואײטשטנַא יד זיא לארשי ןיא רעטנעצ ןשירעביירש-שידיי םעד
 רעד ןיא דנַאל עקיצנייא סָאד ןברוח ןסיורג רעזדנוא ךָאנ זיא ,ךיז טכַאד ,לארשי .עגנוי
 רעקיריל עגנוי עּפורג עקיטפערק ַא ןעמוקַאב-וצ טָאה רוטארעטיל עשידיי יד ווו ,טלעוו
 יד .ןגעמרַאפ שידיי ץנַאג רעזדנוא עיזיו רעייז ןיא ןגָארט סָאװ ,רעקיַאזָארּפ ןוא
 ןוא .ןַאמשיפ לחר ,ןַאמסָאב הקבר ,ןאמגנוי השמ :ןענעז עּפורג רעד ןופ רעקיריל
 ,שטיװָאניּפרַאק םהרבא ,ןַאמזייא יבצ ,ןייטשריב לסָאי -- רעקיַאזָארּפ יד .רעלצניר םהרבא
 .א"א רעגַאזרַאװו המלש

 רעד ןיילַא ךיז טריזילַאמינימ ןעגנוגנידַאב עשיפיצעּפס ןיא וויטקעלָאק ַא יװ
 ןעצ עטצעל יד ןיא זיא ,לכה-ךס ןפיוא קוק ַא טוט ןעמ ןעוו רעבָא .רעביירש רעשידיי
 -- תומכ ןיא ייס ןוא תוכיא ןיא ייס רוטַארעטיל עשידיי ַא לארשי ןיא ןענַאטשטנַא רָאי
 .עטצעזרעביא ןַא ייס ןוא עלעניגירָא ןַא ייס ,ןטקעּפסַא עלַא ןיא רוטַארעטיל ַא

 ןפַאשעג ןבָאה רעביירש עשידיי יד סָאװ ,םעד ןגעוו דליב קידמיטרּפ ַא ןבעג וצ ףיוא
 ,עיפַארגָאנָאמ עכעלמענרַאפ ַא ןעוועג קיטיונ טציא ןיוש טלָאװ ,הפוקת רעקיזָאד רעד ןיא
 ןופ ןעמַאר יד ןיא ץלַא ןּפעשוצסיוא םיקרּפ ישאר ןיא וליפא ךעלגעממוא זיא סע םורָאװ
 ןשידיי םעד ןופ קיטַאמעט יד זַא ,ןכיירטשרעטנוא ךיוא ףרַאד ןעמ ןוא .טעברַא רעד טָא
 טרעטיירבעגסיוא ךיז ןבָאה סע ןוא .טרעטיירבעגסיוא ךיז טָאה לארשי ןיא רעביירש
 .ןטנָאזירָאה יד

 ןופ עיגָאלירט רעד טייז זַא ,ןגָאז וצ ןבירטרעביא ןייז טשינ טעװ סע זַא ,ביולג ךיא
 זיא סע יװ טנווייל ַאזַא ןענישרעד טשינ רוטארעטיל רעשידיי רעד ןיא זיא שַא םולש
 ,"ווָאנארומ ףיוא ףיוה ַא, ןוא "?ענרָאקָאּפ ףיא ףיױה ַא, רעפָאה לאיחי ןופ עגַאז יד
 ,רוטַארעטיל עשידיי יד ."ןמלז 'ר. ךוב סָאד ןענעכערוצ ךיוא ןעמ ףרַאד ריא וצ סָאװ
 לָאז ַאקסענוא זַא ,ןעוועג הכוז טָאה ,םידוביכ עלעיציפָא קינייוו ױזַא טַאהעג טָאה סָאװ
 רעריביס סרעוועקצוס םהרבא ןופ גנוצעזרעביא ןַא רַאפ טַאנָארטַאּפ םעד ןעמענרעביא
 עכלעוו זַא ,היכז יד טַאהעג טשינ טָאה רוטַארעטיל רעזדנוא תעב ,שילגנע ןיא רעדיל
 ַא ןופ טַאנַארטַאּפ רעד ןייז לָאז לארשי ןיא עיצוטיטסניא עלעיציפָא זיא סע
 ןעוועג זיא עיצקַא יניס יד .לארשי ןיא רעביירש ןשידיי ַא ןופ ךוב וויטַאטנעזערּפער
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 לארשי ןיא רעביירש רעשידיי רעד

 ןגעו טָאה רעביירש רעשיאערבעה םוש ןַײק .עטכישעג-לארשי לטיּפַאק שיָארעה ַא
 .רעוועקצוס םהרבא רעטכיד רעשידיי רעד יוװ ױזַא ןעגנוזעג טשינ געט ענעי ןיא יניס
 רעביירש ןשידיי םעד ןופ ןטנָאזירָאה ערעטיירב יד ןגעוו טדערעג ןביוא בָאה ךיא ביוא ןוא
 ןופ יו רעטיירב ךס ַא ןענעז ןטנָאזירָאה ענייז לייוו ,רַאפרעד סָאד זיא לארשי ןיא
 רעד ךיז טימ טגָארט ,לַאנָאיגער ןענעז רעטכיד עשיאערבעה תעב .רעטכיד עשיאערבעה
 .קיטַאמעט-לארשי עיינ יד ייס ןוא טלעוו ענערָאװעג-בורח ןייז ייס רעביירש רעשידיי
 רעד ייס ןוא רעביירש-לארשי ַא ייס לגיּפש .ש זיא רעדיל ןוא ןלעװָאנ ענייז ןיא
 רעטלצרָאװרַאפ-ףיט ַא זיא וואקינרעיּפאּפ .י .סעמעט עשידיי ןײמעגלַא ףיוא רעביירש
 טימ ךיוא ןוא רעטכיד רעשידיי ןײמעגלַא ןַא קיטייצכיילג זיא רע ,רעטכיד-לארשי
 רע ,רעקיַאזָארּפ "לארשי ךרוד ןוא ךרוד ַא סעוויר .א זיא ױזַא .ןוויטָאמ עלַאסרעוװינוא
 ןוא .ךיז טימ טכַארבעג טָאה רע סָאװ ,טלעוו רעד ןיא טלצרָאװרַאפ ךיוא רעבָא זיא
 .א"א רעקנילפ דוד עגונ זיא עבלעז סָאד

 טשימרַאפ ןענעז םיא ייב זַא ,רעטכיד רעשידיי ףיט ַאזַא זיא ןַאמדירפ בקעי
 ןיא טלצרָאװרַאפ ױזַא טקנוּפ זיא רע ןוא עּפַאמ רעשידיי רעד ןופ ןצענערג יד ןרָאװעג
 ןיא ןוא טייקטפַאה-השעמ רעשידיי ןיא טלצרָאװרַאפ זיא רע יוװ ,וויטָאמ ןקידלארשי
 עשידיי עלַא ןופ ןטכָאלפעגנעמַאזוצ ןענעז עזָארּפ ןיא ןוויטָאמ ענייז .ןטכענ ןשידיי
 .ןטנעמעלע

 ַא רעביירש עשידיי ייב טמענרַאפ וויטָאמ-ןברוח רעד סָאװ ,ךעלריטַאנ זיא סע
 ןייז וויטָאמ -ןברוח רעד סיוא טליפ קינטעצ .ק ייב יוװ ,עקינייא ייב .ץַאלּפ ןרעמירּפ
 ,יקצעשזרָאװד קרַאמ ןופ טעברַא רעשירעשרָאפ רעד ןיא ךיוא ױזַא ,טייקשירעפעש עצנַאג
 יז תעב ,ויטָאמ ןקיזָאד םוצ םוא ךיז ןרעק רעדיוו לייט ;ערעדנַא ןוא ךַאברעיױא לחר
 -אקסווָאקטַאוק הקבר רעגייטש ַא :ויטָאמ ןקידלארשי םעד ןיא ךיז ןריזיטַאמילקַא
 ןשידיי םייב טרָא ןעזעגנָא ַאזַא טמענרַאפ וויטָאמ-ברוח רעד סָאװ סָאד .קיסחנפ
 זיא וויטָאמ רעקיזָאד רעד סָאװ ,םעד רַאפ עיצַאסנעּפמָאקער ַא זיא ,שידיי ןיא רעביירש
 ייב ךעלריטַאנ רעסיוא ,רעטכיד ןוא רעביירש ןשיאערבעה םייב אצמנב טשינ טעמכ
 יבצ ירוא זיא בגא .ןרוטַארעטיל עדייב ערעזדנוא וצ רעהעג סָאװ ,גרעבנירג יבצ ירוא
 יד ןיא ךָאנ .לארשייץרא ןיא שידיי רַאפ רעפמעקרָאפ יד ןופ ןעוועג גרעבנירג
 רעד ןשיװצ טעברַאנעמאזוצ רַאפ ןַאלּפ ַא טעברַאעגסױא רע טָאה ןרָאי רעקיצנַאװצ
 טשינ זיא ןַאלּפ רעד בוא ןוא לארשי-ץרא ןיא רוטַארעטיל רעשידיי ןוא רעשיאערבעה
 טשינ זיא ָאד סָאװ ,ןעגנוגנידַאב עוויטקעיבָא ןיא הביס יד טגיל ,ןרָאװעג טריזילַאער
 זױלב טשינ ןנוקמ רעד זיא גרעבנירג יבצ ירוא .ןייז וצ ךיראמ ייז ןגעוו ץַאלּפ רעד
 ןיא טקורדעג ןעוועג ןענעז סָאװ ,קרעוו ענייז רָאנ ,רוטַארעטיל רעשיאערבעה רעד ןיא
 רעד ןיא ןברוח םעד ןגעוו ןקורדסיוא עטסקיטכעמ יד וצ ןרעהעג ,"סעיינ עטצעל, יד
 .רוטארעטיל רעשידיי

 ןשירעלטסניק םענופ גנוריזיטַאמילקַא רַאפ געוו רעד זיא ענעמוקעג-רעטעּפש יד רַאפ
 ןופ טַאמילק םעד ןענופעג ןיוש ןבָאה ייז .רעטיירגעגוצ ַא ןעוועג ןיוש טקנופדנַאטש
 רעד ףיוא טקריוװעגסיוא רקיעב ךיז טָאה סָאד .לארשי ןיא רוטארעטיל רעשידיי רעד
 .רעלעה םנוב ןוא דנארנעכייא רעזייל ,ּפַאר ןמחנ רעטכיד יד ןופ גנולצרָאװניײא רעלענש

 טָאה -- הנידמ רעד ןופ גנואיײטשטנַא רעד טייז -- הפוקת רעקיזָאד רעד ךשמ
 יו רעקרַאטש ךס ַא זיא סָאװ ,גנוווש ןקיטױנ םעד ןעמוקַאב רעביירש רעשידיי רעד
 ןקיזָאד םעד ןופ ןכייצ-ןעק רעד .טײקכעלטּפַאשלעזעג רעד ןיא קורדסיוא םוצ טמוק רע
 ,רעביירש ןשידיי םעד טיילגאב סָאװ ,קיטסיצילבוּפ רעד ןיא סיוא ךיז טקירד גנוווש
 שידיי ןופ ,שידיי ףיוא שיאערבעה ןופ רוטַארעטיל-סגנוצעזרעביא רעד ןיא ךיוא ןוא
 ,"השעמ עטושּפ ַא, סנונגע י"ש .ןכַארּפש ערעדנא ףיוא שידיי ןופ ןוא שיאערבעה ףיוא
 םוצ ייס גנואיצַאב ןופ רעטסומ ַא זיא ןייטשניבור .י ךרוד שיאערבעה ןופ טצעזרעביא
 רוטארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןעגנערבניײרַא סָאד ךיוא .שידיי וצ ייס ןוא לַאניגירָא
 ןופ רעטצעל רעד, ,קַאנרעטסַאּפ סירָאב ןופ יָאגַאװישז ראטקָאד, יו קרעװ עכלעזא
 ,ערעדנא ןוא "קנַארּפ אנא ןופ ךובגאט, סָאד ,דראב -ץראווש .י ןופ "םיקידצ יד
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 ןשידיי םעד ןופ טײקלַאטיװ רעד ןופ ןמיס ַא זיא ,רעביירש עשידיי ןופ טצעזרעביא
 .לארשי ןיא רעביירש

 טימ ןעמַאװצ טלקיװטנַא ךיז טָאה סָאװ ,קיטסיצילבוּפ רעשירַארעטיל רעד ןבענ
 ָאד ךיז טָאה ,לארשי ןיא רעביירש ןשידיי םעד ןופ טייקשירעפעש רעשירעלטסניק רעד
 -סָארג .מ ,םיובנירג קחצי :קיטסיצילבוּפ ןוא קיטסיאייסע עכעלטּפַאשלעזעג יד טײנַאב
 ךיז ןבָאה סָאװ עכלעזא ןופ ךיוא ןוא ,ןייטשניבור ןבואר ,קורק ףסוי ר"ד ,ןאמרעמיצ
 -= קיטסיצילבוּפ רעשידיי רעד ןיא ןייז ךישממ לארשי ןיא ןלעװ ייז זַא ,טכירעג טשינ
 .א"א יאגרש .ז .ש ,רעגרעב .ה ר"ד

 ןשירעלטסניק ןלַאמרָאנ ןייז וצ ןעמוקעג לארשי ןיא זיא רעביירש רעשידיי רעד ביוא
 ןכעלטפַאשלצעזעג ןייז טכיירגרעד טָאה רע זַא ,ןגָאז טשינ ןגעווטסעדנופ ןעמ ןעק ,דמעמ
 סָאװ ,רַאפרעד רשפא זיא סָאד .רענעייל ענייז ןופ הביבס רעד ןיא טשינ וליפא ,דמעמ
 עלעיצעּפס טימ טנכייצעגסיוא טשינ לָאמניק ךיז טָאה רעביירש רעשידיי רעד
 ךיז טרעדָאּפ דמעמ ןכעלטפַאשלעזעג ןייז וצ ןעוו ךָאנ טרפב ,ןטייקיאעפ-ריזינַאגרָא
 רעוויטקעלָאק רעד טָא וצ ןוא .רעביירש ללכ ןצנַאג םעד ןופ גנוגנערטשנָא עוויטקעלָאק ַא
 .ןעגנאגרעד טשינ טייוו לארשי ןיא רעביירש רעשידיי רעד ךָאנ זיא גנוגנערטשנָא

 .עקידתוחילש ןוא עסיורג ןענעז לארשי ןיא רעביירש ןשידיי םעד ןופ ןבַאגפיוא יד
 רעוויטקעלַאק רעד וצ ךיוא ןיגרעד וחרוכ לעב רעטעּפש רעדָא רעירפ רע טעװ
 יד ןרעוו ףייר טעװ טלָאמעד טשרע .דמעמ ןכעלטפַאשלעזעג ןייז וצ ןוא גנוגנערטשנָא
 עשיטסירעטקַארַאכ רָאּפ ַא רַאפ טשינ ןוא לכה-ךס ןכעלריפסיוא ןַא רַאפ ךיוא טייצ
 ןענעז סָאװ ,ןטקַאפ ןוא ןעמענ טזָאלעגכרוד רעכיז בָאה ךיא עכלעוו ןיא ,ןכירטש
 ,לארשי-תנידמ ןיא ןוא י"א ןיא החּפשמ-רעביירש רעשידיי רעד טימ ןדנובעג ןוא טּפונקעג



 זזה .ה

 רעד
 רעביירש

 יד ןוא
 עייקבעלסריוו

 וצ עבַאגפױא יד רימ ףיא טגײלעגפױרַא טָאה םירבעה םירפוסה תדוגַא =
 ,לייװרעד רעלמַאטש א ךייא רַאפ ָאד ךיא ייטש .רעכערּפשריפ ריא ןייז

 טדער רע זַא ןצונ ןייק ןעגנערב טשינ ןלעװ רעטרעוװ ענייז זַא ,טסייוו סָאװ ,רעד
 ןייק טשינ זיא סע .גנוצ יד םיא ייב ןעמונעגּפָא אלימב טרעװ ,ללח ןטסוּפ ַא ןיא
 זיא סומע ,רעלמַאטש ַא ןעװעג זיא םיאיבנ יד ןופ רעטסטלע רעד סָאװ ,לַאפוצ
 ענייז עלַא ןופ רעטסקידװעדערַאב רעד ,והיעשי ןוא ,גנוצ רעד ףיוא רעווש ןעוועג
 רעקיאילג ַא טימ ןוא םיפרש יד ןופ רענייא ןגיולפעגוצ םיא וצ זיא ,רעדירב
 רימ ןזיר-רעלמַאטש עקיזָאד יד ןופ תוכז רעד לָאז פיל ענייז טרירַאב ליוק
 ,ךַארּפש רעשיאערבעה רעד ןופ תוכז רעד ןייטשייב ךיוא רימ לָאז ןוא ןייטשייב
 ןךיז טעב סָאװ םעד ןופ קינייו ױזַא טגָאז ןוא קידנעלמַאטש ןײלַא זיא עכלעוו
 רעד יו ,עטסטגנידַאבמוא ןוא עטסקיטױנ סָאד רָאנ טגָאז ,ןרעו ֹוצ טגָאזעג
 ןדער וצ רעװש יוזא ייז זיא סע סָאװ ,םעד בילוצ סָאװ ,רעלמַאטש ןופ רעגייטש
 .עטסקיטיױנ עמַאס סָאד רָאנ ןגָאז ןוא ּפָא ךיז ייז ןטלַאה

 ןבעל רעזדנוא ןיא ןוויטיזָאּפ םעד ןגעוו ןדער טשינ ךיא לעװ םעד םילוצ
 ךייא ןופ רעדעי יו .סטכעלש ןוא ץרַאװש זיולב עז ךיא סָאװ ,רַאפרעד טשינ
 .עטוג ןוא עטשטנעבעג ליפ סָאד ,ןבעל רעזדנוא ןיא עוװיטיזַאּפ סָאד ךיא ןעק
 -כעלקריו רעד ןופ טריטקיד ,ךעלריטַאנ ןוא טושּפ זיא עוװיטיזָאּפ סָאד רעבָּ
 ןדער רעבירעד לעוו ךיא .ןביול ןוא ןעקנַאד רַאפרעד טשינ ףרַאד ןעמ ןוא ,טייק
 רעד וצ ןרעהוצ טשינ ךיז לעוװו ךיא .ןבעל רעזדנוא ןיא ןויטַאגענ םעד ןגעוו
 ענעז ןרעױא סנעמעוו ,יד ןופ תוצע יד וצ ןוא עקידנרעטסילפ יד ןופ םיטש
 ןדער לעװ ךיא .ןרעה טשינ ןליו ןוא טשינ ןענעק עכלעוו ,עטַאװ טימ טּפָאטשרַאפ
 ןגָאז ןליפא לעװ ןוא ץרַאה ןיימ ןופ ןוא ןסיוועג ןיימ ןופ רענעגנוװצַאב ַא יװ
 רעבָא ןענעק עכלעוו ,טרעהעג ןיוש טָאה ןעמ סָאװ ,ךײר ,דייר עטרעטלערַאפ
 .ןצונ ןעגנערב

 רעד ןשיװצ טינשּפָא-טייצ םעניא
 ַא ןעמוקעגרָאפ זדנוא ייב ןענעז ,רעק
 ןקיירטש ,גנוריגער יד ןפַאש סָאד ,תסנכ רעד וצ ןלַאװ יד

 ןבָאה ,רעביירש .יד ,ריֿמ .טקיירטשעג ןבָאה ןשטנעמ ענעדישרַאֿפ ןוא ךס ַא
 ןרעכיזרַאפ ענובירט רעקיזָאד רעד ןופ .ןקיירטש טשינ ןלעװ ןוא טקיירטשעג טשינ
 רעד זיא סָאד .ןקיירטש טשינ לָאמניק ןלעװו רימ זַא ,לארשי קלָאפ םעד רימ
 .טשינ טקיירטש רעכלעוו ,רעבירש םעד ןופ םַאנסיוא ןטימ ,ןקיירטש עלַא :ללכ
 .טשינ טקיירטש טנַאלַאט ,םָאלּפיד רעד טקיירטש סע

 ןַארַאפ זיא ,ןייז ןלעװ ןוא ןעװעג ןענעז סָאװ ,ןקיירטש עלַא רעביא ,רעבָא
 רעד זיא סָאד .ןקיירטש עלַא ןַארַאפ ןענעז םיא ןיא סָאװ ,קיירטש ןייא ךָאנ
 ןופ קיירטש רעד :םיא ןופ ןוא םיא ןיא זיא סָאװ ץלַא ןוא טסייג ןופ קיירטש
 ךיז ץונַאב ךיא סָאװ ,יתובר ,לחומ רימ טייז ,ןוא טעברַא ןופ קיירטש רעד ,ךוב
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 -יטציא רעד ןוא ץנערעפנָאק רעקידרעירפ
 ,"השרּפ, יד ,סעצָארּפ-ןַאמכיײא רעד :ןכַאז ךס



 זזה .ח

 עּכלעזַא ,ןטרעװ ןוא ןלַאעדיא ןופ קיירטש -- ךַארּפש רענעברָאטשענּפָא ןַא טימ
 ןלַאפעגסױרַא זדנוא ןענעז סָאװ עכלעזַא ןוא ןרָאװעג טכַאװשעגּפָא ןענעז סָאװ
 ףעמוקעג טשינ ןענעז טרָא רעייז ףיוא ערעדנַא ןייק ןוא טנעה יד ןופ

 .סע טסייוו ריא .ןעוועג טשינ ױזַא סע זיא לָאמַא .לארשי ןיא יינ זיא סָאד
 ריא טעװ ,לטעטש עשידיי סָאד ןוא תולג םעד ןטּפשמ טשינ טעוװ ריא יװ

 -תארי :יו ,ןעװעג טרָאד ןענעז עכלעוו ,ןטרעוו עסיורג יד ןיא ןייז הדומ ןזומ
 ןיא ןבױלג ,לארשי ץרא ךָאנ טפַאשקנעב ,לארשי'תבהא ,ןענרעל-הרות ,םימש
 עקיזָאד יד רעביא טצעז .ןטרעװ עכעלנע ךס ַא ןוא הישמה תאיב ןיא ןוא הלואג
 ,ןטרעוו יד וצ ייז טכיילגרַאפ ןוא שטנעמ םענרעדָאמ ןופ ךַארּפש רעד ףיוא ןטרעוו
 ןיא שטנעמ רעשידיי רעד .זדנוא ייב ןַארַאפ גָאט ןקיטנייה םייב ןענעז עכלעוו
 רעדעי .רפס םייב ןענופעג ןרָאי ענייז עלַא ךיז טָאה ,לטעטש ןשידיי ןיא ,תולג
 ,שרדמ םייב ,תוינשמ םייב ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,ץראה-םע רעד ךיוא ,שטנעמ
 ןוא גָאט טָאה רעכלעװ ,םכח:דימלת םענופ טדערעגּפָא ןיוש ,םיליהת ,בקעיד-ןיע
 רעדעי -- טלָאצַאב ןעמוקַאב וצ ידכ טשינ ,ןענרעל וצ טרעהעגפיוא טשינ טכַאנ
 וצרעד .רענעביהרעד ַא אלימב זיא ,רפס ַא וצ סערעטניא ַאזַא טָאה סָאװ ,שטנעמ
 .רפסה םע רעד :ןעװעג רימ ןענעז ױזַא ןוא ,המוא עצנַאג ַא ךָאנ

 ןעועג זיא לטעטש עשידיי סָאד סָאװ ,רעדנווװ ןייק טשינ רַאפרעד זיא סע
 עסיורג יד ןעמוקעגסױרַא ןענעז לטעטש םענופ .תוחוכ עקיטסייג עסיורג טימ לופ
 ,םיליכשמ עטשרע יד ןעמוקעגסױרַא ןענעז לטעטש םענופ .םיגיהנמ-סקלָאפ ןוא םינבר
 גנוזיילרעד רַאפ ןעוועג בירקמ ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןטסילַאיצָאס יילרענדישרַאפ יד
 ,שטיװָאנַארַא ףסוי ,לארשי תלואג ןופ ןרענָאיזױו ןוא רעמיורט עלַא .טייהיירפ ןוא
 קיניזטסוװַאב ןבָאה ,.א .א ילאנבי לאומש ,ןָאדרָאג .ד .א ,ןָאסלענעצַאק לרעב
 ץרא ןיא ָאד ןוא לטעטש םענופ רעפסָאמטַא יד ןטיהעגּפָא קיניזטסווװַאבמוא ןוא
 ,שפנ תריסמ ,תודימ עכיױה ןופ טַאמילק ןכעלרעדנוו םענעי ןפַאשעג ,לארשי
 -כיד עלַא ןעמוקעג ןענעז לטעטש םענופ .טייקנייר ןוא םזַאיזוטנע ןשיטסילַאעדיא
 .עיגרענע ןוא עפש רעייז טימ ,תומימת רעצנַאג רעיײז טימ רעביירש ןוא רעט
 קלָאפ ןופ לרוג ןרַאפ רעטיצ ןסיורג םעד טימ ,ןצרַאה ןיא לארשי תבהַא טימ
 לרעב .סעיזיו ןוא ןעגנובערטש יד ןטיהּפָא ןעמורפ ןטימ ,טפנוקוצ ןייז ןוא
 ןופ שטנעמ רעד ןבילבעג ,גָאט ןטצעל ןזיב ,ןרָאי ענייז עלַא זיא ןָאסלענעצַאק
 -ילָאװ רעד ןבילבעג גָאט ןטצעל ןייז זיב ןרָאי ענייז עלַא זיא קילַאיב .קסיורבָאב
 -וינ ןוא זירַאּפ ,ןילרעב .רעוװָאלקש ַא ןבילבעג קידנעטש ףױוא זיא רואינש .רענ
 .תונורסח ןוא תולעמ ענייז עלַא טימ ,ווָאלקש ןעמוקייב טנעקעג טשינ ןבָאה קרָאי
 .ערעדנַא עלַא ןוא ןעמכילע םולש טימ ,ןעלעדנעמ טימ ןעוועג ךיוא זיא עבלעז סָאד

 ןופ תוכלמ סָאד ,ךוב סַאד לכ םדוק טָאה טלַאטשעג עקיזָאד יד טרימרָאפ
 .לטעטש סָאד ןעמונעגנייא טָאה סָאװ ,רפס

 ךָאנ וטסניפעג טרָאד ןוא ָאד .ןענעייל וצ טרעהעגפיוא רימ ןבָאה טציא
 ךוב ַא שיט רעייז ףיוא ךָאנ ןבָאה סָאװ ,עפורג ַא ןיא ייווצ רעדָא םענייא לָאמַא
 ערעטלע ,הטילּפה תיראש ,ענלצנייא ןענעז סָאד .יקסוועשטידרעב ןופ ,ןַאמּפָאש ןופ
 -הלוע ךוב ןופ חוכ ןטימ לָאמַא ןענעז סָאװ ,קירוצ ןרָאי ךס ַא טימ ןופ רעטעברַא
 ,טרעביפעג ,טעברַאעג ךוב ןופ הוכ ןטימ ןבָאה ןוא לארשי ץרא ןייק ןעוועג
 .לארשי ץרא ןעױב טימ ןעמונרַאפ ךיז ןוא טיורב לקיטש ַא ךָאנ טרעגנוהעג
 ןענַאטשטנַא זיא הציחמ ַא ןענעײל וצ טרעהעגפיוא טָאה ןײמעגלַא ןיא קלָאפ סָאד
 יירפ ןענעז טייצ יד טשינ ןוא ץרַאה סָאד טשינ .ךוב םעד ןוא קלָאּפ םעד ןשיװצ
 .םינינע ערעדנַא ץנַאג טימ טריסערעטניארַאפ ןענעז ,ךוב ןרַאפ

 לארשי ץרא ןעז ןוא תוילע עשיצולח יד ןופ ןענרעל טגעלפעג ןבָאה רימ
 ןָאדרָאג .ד .א ןופ טלַאטשעג רעד ןיא ,דורח-ןיע ןוא הינגד ןופ טלַאטשעג רעד ןיא
 רעזדנוא .ןטלַאטשעג ענעי ןופ טיי ןוא שרעדנַא ץלַא זיא טציא .רענערב ןוא

227 



 טייקכעלקריוו יד ןוא רעביירש רעד

 ַא ןיא קלָאפ ַא ןופ ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ ןענעז רימ .טשידרערַאפ זיא ןבעל
 .קלָאפ יו הנידמ רעמ ,הנידמ

 -עגפיורא ןוא תווצמ ןופ לוע םעד ךיז ןופ ןפרָאװעגּפָארַא ןבָאה ןשטנעמ יד
 הנידמ יד ףרַאד ןוט .ייז רַאפ ןעימַאב ךיז לָאז יז זַא ,הנידמ רעד ףיוא ןפרָאװ
 רעדעי .קלָאפ סָאד טשינ ןוא הנידמ יד ףרַאד ןכעלקריוורַאפ .קלָאפ סָאד טשינ ןוא
 ,חישמ קלה ןייז ןסעפיוא ןייצ עלופ טימ ןוא טלעװ ןייז ןעמוקַאב וצ ךיז טסיילפ
 ןוא טייקכיר ןיא ,סוסקול ןיא ןוא דובכ ןיא ןרעדנַא םעד רענייא ןגָאירעביא
 ַאטשינ זיא סע זַא ,ךיא יװ טקנוּפ ןסייו ,ָאד טציז סָאװ ,עלַא ריא .ערעירַאק
 גנוקיטכערַאב ןייק ָאטשינ זיא סע זַא ,טייקכייר רעקיזָאד רעד רַאפ דוסי רעד
 טשינ זיא טייקכייר עקיזָאד יד .עמונעג ךיז ןבָאה רימ סָאװ ,ץלָאטש םעד רַאפ
 ןבָאה רימ סָאװ ,סוסקול ןוא טכַארּפ רעד .תולד ןרעטיב ןרַאפ עקסַאמ ַא יװ רעמ
 טציא .שינעדנעלברַאפ ןוא שלַאפ ,רעדליּפעג רעקיניזטכײל יו רעמ טשינ ןענעז
 טכַאמ רצקיטסייג רעקידנרידיצעד ַא ןָא .טלַאהּפָא ןייק רעמ ָאטשינ ןיוש זיא
 לָאז סָאװ ,טײקנברָאדרַאפ ןייק ָאטשינ זיא גנונעדרָא-סנבעל רעצנַאג רעד רעביא
 ירַאפ ,ןסַאמ ןוא רעריפ טציילפרַאפ ,טגייטש טײקנברָאדרַאפ יד ןוא ,ןטָאברַאפ ןייז
 .תורוד ןוא סרעטלע ,ןטכיש יילרענדיש

 רעבָא ,ענעדײשַאב ןוא םיקידצ קינייוו טשינ זדנוא ייב ןַארַאפ ןענעז סע
 -ַאבמיס ייז טשינ ןוא ןקיטלַאטשעג יײז טשינ .טרעהעג טשינ טרעװ םיטש רעייז
 רעדיו .ןטכענ ןופ ןשטנעמ ןענעז סָאד .ייברַאפ זיא טייצ רעייז .רוד סָאד ןריזיל
 רעד יװ ןענעז -- םיקידצ ענייז ןָא רוד ןייק ךָאד ָאטשינ -- רוד רעזדנוא ןופ יד
 ַא ןענעז ייז .ןגַאזגיז ןוא ןשינעלגנַאר ןָא ,ןעגנובערטש ןוא ןעמיורט ןָא :רוד
 .טפַאשדנַאל ריא ןופ לייט ַא ,טייקכעלקריו רעד ןופ טקודָארּפ רעכעלטינשכרוד

 סָאװ ,עלופגנווש יד ,טסייג ןופ ןשטנעמ יד זדנוא ןופ קעװַא ןענעז ױזַא
 רַאפ ליּפשייב סלַא טנידעג ןבָאה ,גנורערַאפ ןוא גנורעדנוװַאב ןפורעגסורַא ןבָאה
 ןופ ןעמָאנ םעד ןעמונעג ךיז ןבָאה סָאװ ,יד ןענעז סַאנסױא ןַא .ערעדנַא ךס ַא
 ןסינעג ,רכש ןעמענ רעבָא ,טשינ ןכעלקריוורַאפ ןוא ןקידערּפ סָאװ ,ןשטנעמ-טסייג
 ענעי יוװ ,ייז ןגעוו ןגָאז תודע ןעמוק ןָאק טלעוװ עקיזָאד יד ןוא .טלעוו רעד ןופ
 :טייצ רענעי ןופ ןּפָאזָאליפ יד ןגעו טגָאזעג טָאה סָאװ ,יורפ"ןסַאג עשיכירג
 עקיזָאד יד רעבָא ,רעכיב ערעייז ןיא ןטרָאד ןביירש ייז סָאװ טשינ סייוו ךיא
 הנידמ יד טרעוװ רַאפרעד .ערעדנַא עלַא יו טקנוּפ ריט ןיימ ןיא ןּפַאלק ןדלעה
 טשינ טנייה זיב לארשי זיא רַאפרעד .ןרעדנַא ןיא סיזירק ןייא ןופ ןפרָאװעג
 םוטנדיי םענופ ןבעל םעד ןיא רָאטקַאפ רעקידנרידיצעד רעכעלרעניא ןייק ןרָאװעג
 קלָאפ ןיא ןביולג ןייק ,לארשי תבהַא ןייק זדנוא ןשיװצ ָאטשינ .טלעוו רעד ןיא
 ןענַאּפש סָאװ ,תוצופת יד רעביא טשינ ךיז ןטכַארטרַאפ רימ .חוכ ןייז ןיא ןוא
 ןצנַאג םעד יבגל םיסחוימ יו רימ ןריצלָאטש רַאפרעד .טנורגּפָא ןופ דנַאר ןפיוא
 טלָאמעג טנעקעג טלָאװ סע יוװ ,סטרעדנוזעגּפָא ןוא סרעכעה סעפע יװ ,קלָאפ
 ."ןביולג סהשמ ןופ םילארשי, ןגָאז וצ ןייז

 א וצ ךעלנע רעבָא זיא ,רָאי ןצרעפ ןצנַאגניא ,גנוי זיא הנידמ רעזדנוא
 יפױרַא ריא ףיוא ןזיא ןרָאי עטליײצעג יד ןופ ךשמ ןיא .הנקז רעקידתורוד-ליפ
 ךיז טיירפ רענייק ,ריא טימ טשינ טריצלָאטש רענייק .הנקיז יד ןעגנורּפשעג
 רעזדנוא ,רערַאגלװו ריא וצ רימ ןענעז גָאט ןדעי טימ ,טרעקרַאפ .ריא טימ טשינ
 -דימ רעשיכיסּפ ַא ןופ טשרעהַאב ןענעז רימ .טכַאװשעגּפָא זיא ןליוו ןוא טסייג
 קלָאּפ סָאד עכלעו ףיױא ,ןתמא יד וצ ןליוורעדיו ןוא טייקטקידירפַאבמוא .,טייק
 .טריטסיזקע

 לארשי תנידמ ןופ ןענעז טייצ רעצרוק רעקיזָאד רעד ןופ ףױלרַאפ ןיא
 ןענעז סָאװ ןשטנעמ ךיז ןעניפעג ייז ןשיוװצ .םידרוי טנזױט טרעדנוה קעװַא
 טימ ןשטנעמ .טוג ןעוװעג ָאד ייז זיא סע ןוא ןסקאוועגפיוא ןוא ןריובעג ָאד
 קיגנעהּפָא ןכַאמ ,הנידמ רעד קיטינ ןענעז עכלעוו ,סעיצַאקיפילַאװק עשימעדַאקַא
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 זזה .ה

 ,עכלעזַא ייז ןשיװצ ןַארַאפ ןוא ,ןױל ןכױה םעד ןיא לארשי ןיא ןעניוװ רעײז
 .טזָאלרַאפ רעקינייו רֹעדָא רעמ זיא ףרָאד סָאד .דנַאל ןופ ןרָאפוצסױרַא ןעַארד סָאװ
 ,סיזירק טשרעה ןעיײטרַאּפ יד ןיא .םיצובק עיײנ ןייק טיױבעג טשינ ןרעװ סע
 ןקיטסייג ןייק טשינ ןבָאה ןעײטרַאּפ יד .גנורעווילגרַאפ עשיאעדיא ןוא עשילַארַאמ
 רעסיורג רעד ןופ שיר םעד ,תוסנרּפ ענייר ןוא עגנירג טכוז טנגוי יד .רעריפ
 -טסבלעז טימ ןגָאלשעג טנגוי יד זיא תולג ןיא יװ טקנוּפ .דנַאלסױא ןופ ,טָאטש
 .לארשי קלָאּפ ןטימ ךיז ןעמעש ןוא גנוטכַארַאפ טימ ,סַאה

 :טגָאזעג טָאה סָאװ ,ןַאמערָא םענעי וצ ךעלנע טנעמָאמ ןקיזָאד ןיא ןיב ךיא
 סע טלעפעג רימ וליפַא רעבָא ,גנודניפרעד ןיימ זיא יינש טימ טיורב ןסע
 טטשינ .רֹוטַארעטיל רעשיאערבעה רעד ןגעו ןדער םוק ךיא ןעוו וצרעד .טשינ
 .ץנערעפנָאקירעבײרש רעד ףיוא ,ָאד אקווד ןוא ,ךַאז ערערעװש ןייק רימ רַאפ
 .םעד ןופ ןעירפַאב טשינ ךיז רָאט ךיא רעבָא

 טשינ ןוא רוטארעטיל רעד ןיא ןעגנוניימ ןייק ןגעוו ןדער טשינ לעװ ךיא
 לעװ ףךיא .טשטיײטעגסױא טרעװ רוטַארעטיל יד עכלעװ ןיא ,ןסָאמ יד ןגעוו
 ןגעוו ,רוטארעטיל רעד ןיא טירָאלַאק ןוא רעטקַארַאכ םעד ןגעװ ןדער טשינ
 ןקידנסיוררד םעד ןגעוו ,קורדסיוא םוצ ריא ןיא טמוק סָאװ ,טלַאהניא-סנבעל םעד
 ןשיװצ ןדישרעטנוא יד ןגעװ .ןַארַאפ ריא ןיא ןענעז סָאװ ,ןטסקיניײװעניא ןוא
 רעטקיטלַאװגרַאֿפ רעד ןוא ריא ןשיװצ ,רוטַארעטיל רעקידרעירפ רעד ןוא ריא
 -טנייה ןופ רבחמ םענופ יד יװ ,תֹולג ןיא ןפַאשעג טנייה טרעװ סָאװ ,עיזעָאּפ
 ,ךַאז ַא טלעװ רעד ףיוא ןַארַאפ, :טגָאזעג טָאה רעכלעוו ,"ילאשת אלה, ןקיטייצ
 רַאפ ןייז בירקמ טשינ ךיז לעוו ךיא .ןגינעגרַאפ ןוא ור ןופ רעסעב זיא סָאװ
 םעד ןגעװ לעוו ךיא .בעל םענעגיא ןיימ רַאפ ןוא גָאטליװו םענעגייא ןיימ
 לעוװ ךיא ,קיטכיו רעיז זיא סע שטָאכ ,ןדער טשינ ןכאז עכעלנע ןוא םעלַא
 רוטארעטיל העדה ןופ לָאר רעד ןגעװ ,ןכַאז ערעברַאה ליפ ןגעוו ןדער רעבָא
 קלָאּפ ןטימ גנודניברַאפ ריא ןוא

 ךיחיה תושר ןופ רוטַארעטיל יד ןסײרסױרַא סָאד ןיז ןיא טשינ ָאד בָאה ךיא
 ריא ןיא טייג רימ .רוטַאנ ןוא געוו ריא ןרעדנע סָאד טשינ ןוא םיברה תושר ןיא
 ןוא טייקשירעזייוגעו רעד ןיא ,ךס ַא ןופ ץנעטסיזקע רעד ןיא ,ץנעטסיזקצ
 טשינ ךיוא ךיז לעװ ךיא .ןעמוקעג זיא יז רעדייא רַאפעג רעד ןגעק ןענערָאװ
 טלעו עצנאג יד, :ןכַאז עטנַאקַאב ןרוחוצרעביא ןגינעגרַאפ םעד ןופ ןגָאוּפָא
 ,םירישה ריש ןרעװ ןבעגעג ריא ןיא לָאז סע טרעװ טשינ גָאט ןקיטנייה םייב זיא
 זיא סָאד .'םישדוק שדוק זיא םירישה ריש ןוא קיליײה ןענעז םיריש עלַא לייוו
 -- טליװ ריא ביױא .ןײמעגלַא ןיא רוטַארעטיל רַאפ גנורילומרָאפ עקיטכיר ַא
 :טגָאזעג ייז טָאה סָאװ םעד רַאפ דייר יד ןענעז ןייש .טסנוק םשל טסנוק רַאפ
 םענײא רַאפ ,קלָאפ ןופ טייהיירפ רעד רַאפ רעפמעק ןרַאפ ,גיהנמ ןקיטסייג ןרָאפ
 -עגּפָא זיא סע ןוא תוכז ןייז ןענַאטשעגײב זדנוא זיא סע .תוכלמ יגורה יד ןֹופ
 עשירַארעטיל ןופ טנעה יד ןופ עמעָאּפ עכעלרעדנווו עקיזָאד יד ןרָאװעג טעװעטַאר
 ילַב ךָאו ,הבהַא ןוא השודק טימ רעביא סע טרזח קלָאפ סָאד ןוא סעקַאטסָארּפ
 ימכח יד .ןיול ריא זיא סָאד ןוא רוטַארעטיל זיא סָאד .רָאי טנזיוט ייווצ ןיוש ,ךַאוו
 רעשירַארעטיל רעד טלעפעג יײז טָאה סע לייוו ,ןעז טנעקעג טשינ סע ןבָאה לארשי
 .גיהנמ ןקיטסייג ַא רַאפ ןכערברַאפ ךעלבעגרַאפמוא ןַא רעבָא זיא סָאד .שוח

 רָאי טנזױט ייווצ ןיוש ,ךָאו ייב ךָאװ ,לארשי קלָאפ סָאד זיא ןכײלגסָאד
 ןענעײל סָאד רעדיװ ךָאנרעד טרעה ןוא ,םוגרת דחאו ארקמ םיינש ,הרדס ריבעמ
 .רוביצב .הרופ יד

 תבש ברע טָאה דיי רעדעי .םַאנסױא ןָא דיי רעדעי טריפעג ךיז טָאה ױזַא
 ךיז טָאה סע רעװ .הרדס יד ןעוועג ריבעמ טָאה דיי רעדעי ,םירישה ריש טגָאזעג
 ןופ ןפרָאװעגּפָארַא טָאה רע לייו ,רַאפרעד ןעװעג סע זיא ,טריפעג טשינ יזזַא
 .הער תוברתל סױרַא זיא ןוא לוע םעד ךיז
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 טייקכעלקריוו יד ןוא רעביירש רעד

 ּפַא טשינ טיג סע רעװ .רוטַארעטיל רעײנ רעזדנוא טימ זיא עבלעז סָאד
 ןוא לוע םעד ּפָארַא ךיז ןופ טפרַאװ ,רוטַארעטיל רעשיאערבעה רעד דובכ ןייק
 ,הער תוברתל סױרַא טייג

 ,רעטעדליבעג רעד :ךוב ַא ןענעײל סָאװ ,ייז ןענעז ירד :טנַאקַאב זיא סע
 -עג רעד -- זדנוא יב .טלעוו יד ךיז טריפ ױזַא ,קלָאפ ןופ לײט ַא ןוא טנגוי יד
 .ךוב עשיאערבעה סָאד ןבָאה טשינ ףרַאד ןוא ןכַארּפש עדמערפ ןעק רעטעדליב
 ןעיײג ךעלטנגײא -- קלָאפ סָאד ןוא ,ןעגנוצעזרעביא סנטסרעמ טנעײל טנגוי יד
 ןַארַאפ ןענעז סע .טשינ טריטסיזקע קלָאפ סָאד .קלָאפ ַא ןָא םורַא ָאד ךָאד רימ
 .ךיז ןקיטלַאטשעג עכלעוו ,ןרוטלוק ןוא ןתולג ענעדישרַאּפ

 רעד ןיא סערעטניא ןיק טשינ טָאה קלָאפ ענעסירעצ ןוא עטליטעצ סָאד
 רוטַארעטיל עשיאערבעה יד זיא ױזַא יצ ױזַא .רוטַארעטיל רעשיאערבעה רעיינ
 ַא רַאפ ץלַא ךָאנ טייטש יז רָאנ ,סָאד רָאנ טשינ .רענעיל עריא ןופ טזָאלרַאפ
 ןביג סָאװ .יד .ןקידלֹושַאב ערעדנַא ןוא טכערעג ריא ןביג לייט .טּפשמ ןרעווש
 סע ןעוט ,ןקידלושַאב סָאװ ,יד .ךַארּפש רעכאװש ַא טימ סע ןגָאז ,טכערעג ריא
 / ,ליומ לופ ַא טימ

 .לושיסקלָאּפ רעד ןיא ןָא ךיז טבױה לוע םעד ךיז ןופ ןפרַאװּפָארַא סָאד
 -עטיל עשיאערבעה יד ביל טשינ ןעמ טָאה לוש רעד ןיא זא ,ןגָאז רעגניצ עזייב
 זיא סע רעוװ ,רָאלק טשינ רעבָא זיא סע .תמא ןופ ערה ןושל זיא סָאד .רוטַאר
 -ינוא עשיאערבעה יד רשפא ןוא ,רוטַארעטיל יד רעדָא לוש יד :רעקידלוש רעד
 עכלעוו ,רערעל עקיסַאּפ יד ןטיירגוצוצ טימַאב טשינ ךיז טָאה עכלעוו ,טעטיזרעוו
 ךיז רימָאל .רוטַארעטיל עשיאערבעה יד ןכַאמ וצ טבילַאב יו ןייטשרַאפ ןלָאז
 ןָא ,רוטַארעטיל ןייז ןָא ,רדח סָאד ,תורוד עקילָאמַא יד ןופ לוש יד ןלעטשרָאֿפ
 -עטיל עטרעטלערַאפ ַא :ןריוויטָאמ סע טעװ רע .ארמג ןָא ןוא י"שר ןוא שמֹוח
 סָאװ .עלעוטקַא ןַייק טשינ ,ענרעדָאמ ןייק טשינ ,ענענַאטשעגּפָא ןַא ,רוטַאר
 רעטנורעד ןוא תורוד עקידנעמוק יד טימ .רוד םענעי טימ ןעשעג טלָאמעד טלָאװ
 -עטיל עשיאערבעה עיינ יד ןכיײלגרַאפ טשינ םוק ךיא ?רֹוד רעזדנוא טימ ךיוא
 םוצ ךעלנע זיא לשמ רעד רעבָא .לשמ ַא רָאנ זיא סָאד .הרות רעד וצ רוטַאר
 רוקמ א יװ ןרָאװעג ןטלַאהעג זיא רוטַארעטיל עשיאערבעה יד זַא טרפב .לשמנ
 .םינושאר יד ןטערטרַאפ ךס ַא רַאפ טָאה ןוא

 -נעגנַאגרַאפ רעד טימ סנטסרעמ ךיז טמענרַאפ רוטַארעטיל עשיאערבעה יד
 טשינ זיא טײהנעגנַאגרַאפ יד רעבָא .ריא טימ ךס ַא ךיז ןעמעש רַאפרעד .טייה
 רבע רעד .ןרעדנע טשינ םיא ןעק ןעמ ןוא ,טקַאפ ַא זיא טײהנעגנַאגרַאפ יד .לוסּפ
 טרעװו סָאװ ,השורי עקיבא ןַא ,טפנוקוצ ןוא טרַאװנגעק ןופ רעטָאפ רעד זיא
 ,ןסירעגרעביא טשינ

 ךיז טריפ יֹוזַא .טײהנעגנַאגרַאפ רעד ףיױא לָאּפָאנָאמ ןייק טשינ ןבָאה רימ
 ,רעקידרעירפ ַא ןָא רוטלוק ןייק ָאטשינ .קלָאפ ןדעי ייב טלעװ רעצנַאג רעד ןיא
 רעד .טלעװ רעד ןופ רעקלעפ יד ךיז ןריפ סע יװ טעז .קירוצ תורוד ךס ַא טימ
 -= ךיירקנארפ ןיא .זדנוא רעטניה ןצנַאגניא זיא טרעדנוהרָאי ןטנצניינ ןופ ןַאמאר
 ייד ,יירעקעט ,גנידליפ -- דנַאלגנע ןיא .א .א רעבָאלּפ ,לַאהדנעטס ,קַאזלַאּב
 טָאה סע .א .א יקסװעיָאטסָאד ,יָאטסלָאט ,לָאגָאג -- דנַאלסור ןיא .א .א סנעק
 .רוטַארעטיל ןייז ןצעשגנירג רעקלעפ יד ןופ רעװ לָאז סע זַא ,טריסַאּפ טשינ
 -קנַארפ ןיא .טעבַאזילע ןופ ןטייצ יד ןופ רעביירש יד ןעמ טנרעל דנַאלגנע ןיא
 עקיזָאד סָאד .דנַאלסור ןופ טדערעגּפָא ןיוש .ןרעילָאמ ןוא עלבער -- ךייר
 -לופ ןוא גנונעדרָא רעד ןיא שינערעקרעביא ןַא טכַאמעג טָאה סָאװ ,דנַאלסור
 -געעג זיא סע יװ רעקינייו טשינ ,שטנעמ ןשיסור םעד טרעדנעעג קידנעטש
 ןיא גױא ןַא יװ ּפָא רע טיה ךָאד ןוא ,לארשי ץרא ןיא דיי רעד ןרָאװעג טרעד

 ןופ ןטפירש יד טרָאד ןעניישרעד ךעלרעירָאי .רצוא ןשירארעטיל ןייז ּפָאק

 -פיא תעסיורג ,ערענעלק ןוא ערעסערג ,םַאנסױא ןָא ,רעביירש עשיסור עלַא
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 זזה .ח

 רעדנװו .טנעיל קלָאפ סָאד זַא ,טסייה סָאד .קלָאּפ ןרַאפ ךעלגנעגוצ ,סעגַאל
 טנגוי רעשיסור רעקיטנייה רעד רַאפ ךעלדנעטשרַאפ לָאגָאג זיא יצ ,ךיז ךיא
 רעדָא װָאקישטישט ןזיא יצ .לארשי ןיא טנגוי רעד רַאפ עלעדנעמ יו רעמ
 רעד רַאפ םייח 'ר סעלעדנעמ יװ ,טנגוי רעשיסור רעד רעטנענ ועײרדסַאנ
 ?טנגוי רעשיאערבעה

 -יצַאב עקידנצעשגנירג ןיק ןעוועג טשינ קלָאּפ ןשיטור םייב זיא לָאמנייק
 .ןיֵב עיצולָאװער רעד ךָאנ גָאט ןטשרע םעד ןופ .רוטַארעטיל רעד וצ גנוא
 יד ייב ןעװעג זיא רוטַארעטיל רעייז וצ גנואיצַאב עקידנצעשגנירג ַא .טנייה
 וצ ,ןגָאז ֹוצ קירעביא זיא סע ןוא שידיי ןיא רוטַארעטיל רעייז וצ ,סעקעסוועי
 רעזדנוא וצ גנואיצַאב רעזדנוא זיא ָאד ךיוא .שיאערבעה ןיא רוטַארעטיל רעזדנוא
 ןוא רבע םעד ןרידיוקיל .סעקעסוועי יד ןופ גנואיצַאב יד יו ױזַא רוטַארעטיל
 סָאד .טייקשיקעסוועי עשיּפיט זיא סָאד -- טרַאװנגעק רעד ןיא ןעגנעהנָא ץלַא
 -רַאנגיא סָאד ןרידיווקיל ,טסײיג ןופ טײקמערָא ,ןטרעוו ןופ ןלַאפ סָאד :טסייה
 ,שינעקורט ןיא סָאד .ללכ םענופ ןוא טרּפ םענופ ,קלָאפ ןוא שטנעמ ןופ עקיט
 | ,ללח רעטסוּפ

 םוש ןייק טָאה רעקיטציא רעד ןוא ץנערעפנָאק רעקידרעירפ רעד ןשיוװצ
 ךס ַא ןענישרעד ןענעז סע .טלעוו רעשירַארעטיל רעזדנוא ןיא טריסַאּפ טשינ ךַאז
 ןעוו ,ןטייצ יד ייברַאפ ןענעז סע .רעכיב עטוג ךיוא סיוועג ייז ןשיווצ ,רעכיב
 יּפָארַא ןיא רעדָא טױרנגרָאמ רעקידנעייגפיוא ןַא יו ןענישרעד זיא ךוב סעדעי
 וליפא ,גנולייצרעד ןייא וליפא ,ךוב ןייק אקווד טשינ ןוא ,רענוד ַא יװ ןלַאפעג
 רשפא ,קידלוש רעביירש רעד זיא רשפא .טרעדנעעג ץלַא ךיז טָאה טציא .דיל ןייא
 ןַײק טשינ ךוב סָאד רעמ טכַאמ ןייז טשינ לָאז סע יװ .קיטסוקַא עטכעלש יד
 -עצ ןוא טלעוװו רעד רַאפ ןטכייל וצ ןרעטשנגרָאמ ַא יו ףיא טשינ טייג ,םשור
 זיולב טשינ סע זיא רשפא .ץרַאה םענופ ןטייקמורק יד רענוד ַא יו טשינ טײרּפש
 .רוטַארעטיל ןופ טייו טלעװ עצנַאג יד ,רוד רעצנַאג רעד זיא רשפא .ןדנוא ייב
 ףיוא ,געוו רעד טשינ ןוא ליּפשייב ןייק טשינ ,טסיירט ןייק טשינ זיא סָאד רעבָא
 טשינ זיא טלעװ רעצנַאג רעד טבױלרעד ןזיא סָאװ סָאד .ןייג ןפרַאד רימ ןכלעוו
 ,טנגוי רעד ןופ לייט ַא רעדָא ,טלעװ רעצנַאג רעד ןיא טנגוי יד .זדנוא טביולרעד
 רימ .טײקנסַאלעגסױא ןיא ןוא טײקנברָאדרַאפ ןיא ןוטרַאפ ,דימ ,טרינגיזער זיא
 -גיזער ןייז וצ טביולרעד טשינ זיא זדנוא ,דימ ןייז וצ טייצ ןייק טשינ ןבָאה רעבָא
 יװ שרעדנַא זיא עגַאל רעזדנוא .שרעדנא ןייז ןזומ ןוא שרעדנַא ןענעז רימ .טרינ
 .רעקלעפ ערעדנַא ייב

 ןיא .שיטַאמעלבָארּפ קידארומ זיא רעקלעפ יד ןשיװצ לארשי ןופ עגַאל יד
 -עמַא ןיא .ןעגנוריגער יד דצמ גנוקירדרעטנוא רעד בילוצ סע זיא עּפָאריײא-חרזמ
 טרעיױל סָאװ ,גנַאגרעטנוא ןופ רַאפעג רעד בילוצ רעדנעל ערעדנַא ןיא ןֹוא עקיר
 רעזדנוא ןיא .זיה ןדעי ןיא ןוא סַאג רעדעי ןיא ,טָאטש רעדעי ןיא זדנוא ףיוא
 ןבָאה רימ ,םעלַא רעביא ,ןוא םיאנוש-טיוט טימ טלגנירעגמורַא רימ ןענעז דנַאל
 לילג רעד ןוא טסוּפ ךָאנ זיא בגנ רעד .טעברַא רעזדנוא טקידנערַאפ טשינ ךָאנ
 םערָא ןא ןענעז רימ ןוא ןעמוקעגפיונוצ טשינ ךָאנ ךיז ןענעז ןתולג יד ,טסיװ זיא
 ץיּפש ןפיוא ,טקנוּפ-עיצַאװרעסבָא ןפיוא ןעייטש רימ .ןשטנעמ קיניײו טימ קלָאפ
 !טכַאלש ןיא גנוטסעפ רעד ןופ

 סע .הנידמ עלעניגירַא ןַא ןייז ןפרַאד רימ ןוא הנידמ ענײלק ַא ןענעז רימ
 ןטױל ,זירַאּפ ןופ רעטסומ ןטיול ןייז לָאז הנידמ עניילק ַא זַא ,ןיז ןייק טשינ טָאה
 רעסעב ןייז קידנעטש טעװ סָאװ ,עקירעמַא ןכייר ןוא ןסיורג םעד ןופ ליּפשייב
 ןגָאז טשינ לעװ ךיא .ןַײז וצ ביוחמ ןענעז רימ סָאװ ,סָאד ןייז ןפרַאד רימ .ריא ןופ
 טשינ ןעגנערב סָאװ ,ןזַארפ ןענעז סָאד .הלוגס םע ןַא ,רעקלעפ יד רַאפ טכיל ַא
 טשינ זדנוא טעװ ך"נת רעד .רעקלעפ יד רַאפ טכיל ןייק טשינ ןרעװ ןוא ןצונ ןייק
 עצנַאג סָאד טשינ ךיוא זיא ןײלַא ך"נת רעד .רימ ןבעל ך"נת םענופ טשינ ,ןפלעה
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 טייקכעלקריוו יד ןוא רעביירש רעד

 םענופ טשינ ןוא שדקמה תיב ןברוח ןופ ןָא ךיז טבייה םוטנדיי סָאד .םוטנדיי
 רעד טשינ ןוא קלָאפ-טלעװ ַא רַאפ טכַאמעג זדנוא טָאה הֹּפ לעבש הרות יד .ך"נת
 ןצעזרעביא ןלעװ טלעװ רעד ןופ רעקלעפ יד זַא ,ןעזעגסיורָאפ טָאה טָאג, .ך"נת
 רעד ןופ רעקלעפ יד וצ טגָאזעג טָאה "!לארשי ןענעז רימ, :ןגָאז ןוא הרות יד
 ןכלעוו ייב ,רעד רעבָא ,רשפא -- רעדניק עניימ טייז ריא זַא ,טגָאז ריא :טלעװ
 זיא סָאד ?סָאד זיא סעכלעוװ ,ןוז ןיימ זיא ,ןשינעליוהרַאפ עניימ ןַארַאפ ןענעז סע
 יז ןוא ל"זח יד טגָאזעג ןבָאה ױזַא ."הפ לעב ןרָאװעג ןבעגעג זיא סָאװ ,הנשמ יד

 -יטניא רעד ,עמיטניא סָאד זיא הפ לעבש הרות יד .ןגָאז ייז סָאװ טסווועג ןבָאה
 סָאװ ,ןכַאז ןענעז סָאד .לארשי קלָאפ ןוא אוה ךורב שודקה ןשיװצ ןָאגרַאשז רעמ
 .סלארשי וצ ליױומ סטָאג ןופ ,ליומ וצ ליומ ןופ ,אעניצב ןרָאװעג טגָאזעג ןענעז

 ,רעד רעבָא !ןיינ ,ןינ .ארמג ןענרעל ןלעטשקעװַא ךיז רימָאל :טשינ גָאז ךיא
 ךיז זיא רעד -- ך"נת ןרַאפ ץלַא ,ןעװעטַארּפָא זדנוא טעװ ך"נת רעד :טגָאז סָאװ
 ךיז לארשי קלָאפ סָאד טָאה לָאמנײק .תועט ַא ןיא ןײרַא ערעדנַא טריפ ןוא העוט
 -עגמוא לארשי קלָאפ סָאד זיא קידנעטש ,טרעקרַאפ .ך"נת ןפיוא טזָאלרַאפ טשינ
 יב ןוא לארשי ןיא ןבָאה ך"נת ןיא .ןליוהרַאפ ןוא קיטכיזרָאפ ך"נת ןטימ ןעגנַאג
 טרעקעגמוא ךיז טָאה ך"נת םוצ .תוסרוקיּפא טרָא ןַא ןענופעג רעקלעפ ערעדנַא
 ןבעל ןשידיי ןופ קעװַא זיא יז ןעוו ,טלָאמעד הלכשה יד

 ןייז לָאז סָאװ ,רוטַארעטיל עלעניגירַא ענרעדָאמ ַא ןבָאה ףרַאד רוד רעזדנוא
 זיא עכלעוו ,קלָאפ ןשידיי ןופ רוטלוק רעד וצ ,רעקידרעירפ רעד וצ ךשמחה ַא
 .טנכערעגניירַא םעד ןיא זיא ך"נת רעד ךיוא .תורוד ןופ ךשמ ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג
 ןיא ןרעװ טנרעלעג ןפרַאד סערעל עכעלטפַאשנסיו עשיטקַארּפ ןוא רוטַארעטיל
 -קַארּפ יד טשרע ךָאנרעד ,דוסי רעד ןוא רקיע רעד ןייז ףרַאד רוטַארעטיל .לוש
 -לצרָאװעגסױא ןייק ןעניפעג טשינ זדנוא ייב ךיז טעװ טלָאמעד .ןטפַאשנסיוו עשיט
 סָאװ ,רעלטפַאשנסיו ןוא רעקימעכ ןייק ,דרוי ַא רעינישזניא ןייק ,שטנעמ רעט
 -מייה םעניא טלצרָאװרַאפ ןייז ןלעו עלַא .רעדנעל ערעדנַא רעביא ןעלגָאװ ןלָאז
 בױא דנַאלרעטָאפ ןייז טימ שטנעמ ַא ךיז טדניברַאפ ןעד סָאװ ךרוד .דנַאל
 ?רוטַארעטיל ןוא רוטלוק רעלעניגירָא ןייז ךרוד טשינ

 ןליו ייז .ֹוזַא טשינ ןטכַארט סָאװ ,ןשטנעמ עבושח זדנוא ייב ןַארַאפ
 רַאפ ליפשייב א .רוטלוק עשיאערבעה רעדייא ןטפַאשנסיו עשיטקַארּפ רעסעב
 ןפָארטעג טָאה סע ןכלעוו ,סוטסוגיוא רעסייק רעד זיא ןשטנעמ עבושח עקיזָאד יד
 םענופ ןוטּפענ ןופ דליב סָאד ןקיטיײזַאב ןסייהעג טָאה רע ןוא םערוטש'"םי ַא
 זיא גינעק ַא ךָאנ .רעטעג יד ןופ רעדליב יד ןענופעג ךיז ןבָאה סע וװ ,לכיה
 ענייז ףיוא ןפרַאװ ןוא םי םעד ןגָאלש וצ ןלױפַאב ןליפַא טָאה סָאװ ,ןעוועג
 ןפיש ענייז ןעקנורטרעד טָאה םי רעד סָאװ רַאפרעד ,ןטייק ענרעזייא סעילַאװכ
 עקיזָאד יד .םי זיא םי רעד ןוא גינעק זיא גינעק רעד :טסייו ריא ,רעבָא
 ,קלָאפ םענופ טסייג-סנבעל רעד זיא רוטַארעטיל זַא ,טשינ ןסייו ןשטנעמ עבושח
 םיא טיג ןוא טייקכעלקריו ןיא עכעלנייועג סָאד טלדנַאװרַאפ רוטַארעטיל זַא
 רעד ןופ דוסי םוצ ןרעהעג רעכיב .שפנה תראשה ךיוא ,ץנעטסיזקע עקיבייא
 ןעייג ,עימעכ ןוא קיזיפ ןופ טשינ ךיז טייטשרַאפ ,רעכיב טסגָאז וד ןעוו .טלעװ
 .תופוקת ןוא סעיגילער ,ןכירגינעק ,רעקלעפ ןײלַא ךיז ןופ ריד רַאפ ףױא
 ןרעװ רעכיב .טלעװ רעד ןופ ןדניושרַאפ סעיגילער ןוא ןכיירגינעק ,רעקלעפ
 ןזיב ןריטסיזקע םיור ןוא דנַאלנכירג ןופ רעכיב יד .ןדניושראפ טשינ לָאמנייק
 רוד רעדעי ,םעט ַא ייז ןיא ןליפ ןוא .ןייש רעייז ןופ ןסינעג רימ ןוא גָאט ןקיטנייה
 .זיא רע יװ טול

 ףקידנע ףרַאד ןעמ .ץרוק זיא טייצ יד ןוא ןדער וצ ךס ַא ָאד ךָאנ זיא סע
 .גנולייצרעד ןוא דיל ןיא טעברַא רעזדנוא ןוט ןפרַאד ,רעביירש ןוא רעטכיד ,רימ

 טנַאלַאט רעשירעביירש .טסייג קיטיונ ךָאנ זיא סע .גונעג טשינ זיא סָאד רעבָא

 ןעװעג טשינ טלָאװ ,רעייפ ןטסקינייװעניא ןייז ןָא ,קילַאיב .טסייג טשינ ךָאנ זיא
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 זזה .ה

 ַא ןעוועג טלָאװ ,שפנה ןובשח ןייז ןָא ןוא ןשינעלגנַאר ענייז ןָא ,רענערב .קילַאיב
 טלָאװ ,טייקנביוהרעד רעקיטסייג ןייז ןָא ,ןודרוג .ד .א .רעביירש רעכעלנייוועג
 ,רעטעברא-דרע רעכעלנייועג א יו רעמ טשינ ןעוועג

 רוטלוק רעשידיי תורוד-ירוד ןופ ןוא רוד ןשירַארעטיל ןקידרעירפ םעד ןופ
 ןָא .טַײקניי רעצנַאג ןייז ןיא טסיײג םעד ןטיה ֹוצ טָאבעג סָאד רימ ןגָארט
 ,ןרעדנע ךיז ןזֹומ רימ .רוטַארעטיל עטכע ןייק ןפאשעג טשינ טרעװ טסײג
 ןלעװ שרעדנַא .טּפעלקעגוצ זדנוא וצ ךיז טָאה סָאװ ,ערַאגלוװו סָאדלַא ןקיטיײזַאב
 יו עלַא ,ןטכַארטרַאפ עלַא ךיז רימ ןפרַאד ףױרעד .םויק ןייק ןבָאה טשינ רימ
 סָאד ,גנוריגער רעד ןופ עטסעב סָאד ,בושי םענופ ןטייקכעלנעזרעפ עלַא ,רענייא
 יד .תורדתסה ןוא ןעײטרַאּפ יד ןופ עטסעב סָאד ןוא תסנכ רע ןופ עטסעב
 .ןרעוו טמיוצעגמורַא ןזומ ןסירכרוד

 .טגָאזעג טשינ
 ץנַאק .ש :שידיי



 וואקינרעיפאפ .י

 לרד
 רעדיל

 סּמיּפשורי .;גרעב יד ןיא

 םמילשורי גרעב יד ןי א
 ,ןגעוו יד ךיז ןטלַאהַאב'פ וו

 -- ןעגנַאלש יו .ךיז ןפיולעצ סָאװ
 ךיד ןעזעג ,קידנרָאפ ,ךיא בָאה

 .הרע-עמַאמ -- עמַאמ

 יי = סע זיא ןעוועג

 םנקור-גרעב יד ףיוא ןסעזענ ןיוש זיא ןוז יד

 -- ירא ל ףיוא יו ןוא

 ,גנַאגרַאפ םוצ ןטירעג קידנלַארטש

 - ךיז רעטניה ךיד טזָאלעג -- קידנטייר ןוא

 ,דיילק קיבראפ-טרעדנוה טרעכעפעצ ןייד ןוא

 ,ןדלַאֿפ עכייוו טימ ןעוועג סע זיא לופ סָאװ

 -- ,ןטָאש ןוא טכיל טימ לופ -- ןדלַאפ יד ןוא

 ןעזעג ךיד רעטצנעפ ןכרוד ךיא בָאה
 -- טעמוא ןקידנטכייל ןיא
 ,ףיורא-גרַאב ןוא ּפָארַא-לָאט

 ,ןודלעפ ןוא ןייטש ןופ ּפערט ףיוא

 ,ןפָאלרַאפ געוו םעד גרַאב ַא ריד זיא ,לייוו ץלַא
 לייג ריד ן וא רימ-ן ןשיוועב טלעטשעג ךיז

 - עצוילפ רעט ַאברַאה ַא טימ
 תישארב םענופ טייקדליוו טימ ענעסקַאװרַאפ ַא

 ןע- = ,+ וו / יא ,ייז רעטניה ןופ רעּפַא וטּפיב ,לייוו עלַא

 שינעטלעהַאב טא ימ טימ טפלָאװ יוװ

 לָאמ ןטצעל םוצ ןוז יד םָאה'ס -- זיב



 וװָאקינרעיפַאפ .י

 ,ןרעײלש-לּפענ עָאלב-עָארג ןביז ךרוד
 ןָאטעג-ץיילפ ַא וי ףיוא טָאה'ס ןוא
 ּפיז ַא ךרוד יוװ ,דלָאג קיסילפ טימ

 .ןעמַאזוצ גָאמ ןטימ ןענורעג םיז א - וו

 -- ןעמוקעגנָא ךיא ןיב םילשורי ןייק

 ,ןרעטש ןדנוצעג ןיוש טָאה טכַאנ יד ןעוו

 ..ןשטנעב םוצ טכיל -- עמַאמ יד יו

 טפַאשקנעב ןופ ליפעג קידננָאנ ַא טימ ןעמוקעגנָא

 ד מא רעד וצ תונמחר ןוא

 גרעב יד ןיא טא ב בָאה'כ סָאװ

 .ןיילַא ןקיטכענ טרָאד טזָאלעג יז ןוא

 ןי ס מ ח

 טילנ סָאװ ,םעטָא רעשירבדמ -- זיא ןיסמה
 טירט ןופ ןרוּפש טימ ;תישארב ןופ גנורּפשרוא טימ
 -- גנַאג ןטעקאנ ןיא -- הוח ןוא םדא ןופ
 ..גנַאלש רעד ךרוד -- דניז וצ עטדערעגרעביא ןיוש

 ,יירפ עשירבדמ עדליוו יד -- זיא ןיסמח
 ח-לעב רעדעי 8א ןופ יירשעג רעמוטש רעד
 .טרעצרַאפ ןוא טנערברַאפ ןרעוו וצ ףיוא -- טשרוד סָאװ
 .דרע טימ למיה ןופ גנוטפעהאב -- זיא ןיסמה

 א

 .טרעקרַאפ טשינ -- ןוא *טרָא סָאד ןייש טכַאמ שטנעמ רעד,

 : .דרע עמונ -- ןייז םומעמוא ןָאק ,דרע ןוא
 -'ײד'מ עברַאַאכ'ס טנַאה רע'סָאװ ךיז טדנעוו 0
 .ימ רעד ןופ הכרב יד לָאז ןייגפיוא זא

 :דנַאלרעטָאפ ַא טימ טעכיוא זיא ױזַא
 טנַאה עכעלרעטָאּפ רע'סָאװ קא טדנעוו םע
 ייה יד םיה סע

 -- ריד רַאפ טגרָאז  ןוא טציש רעוו
 .ריא ןיא ,טוג ,םערַאװ ןליפ ךיז טסלָאז זַא

 קנַאדעג ןטושּפ ָאיםעד וצ טכַארטרעד
 גנַאזעג ןיימ ןופ דנַאל םעניא ,ךיז ךיא בָאה
 ;עביל-םייה ןוֿפ
 יא טָאה סָאװ 2
 ..דמערפ רעד ןופ יוו ,טרעקעגמוא ךיז וצ



 רעוועקצוס .א

 רעדיל
 ןראי-ןברוח יד ןופ

 ּצ

 בשחמ ערעזדנוא ןענעז ןרָאװעג טכאנ ךרוד ָארג ןו א
 יי ןיא טייזרַאפ ץלַאז ןטילגעגנָא טָאה ןוזנגרָאמ
 ,םעווָאס ןיא ךיז טלדנַאוװרַאפ דלַאב ןבָאה ןביוט עסייוו ןוא
 ןדנווושרַאפ זיא קיכיור סָאװ ,םיורט רעזדנוא ןופ קידנכַאל

 ןטלָאּפשעצ רימ יו ךיוא וטסרעוו יצ ?דרע ןיימ ,וטסרעטיצ סָאװ --
 ?תונברק ןיוש ןריּפשרעד רעכעלזָאנ ענייד רעדָא
 ;ןטלָאשרַאפ זדנוא טָאה טייקרעכיז-ליפ-וצ יד !ןייא זדנוא גנילש
 !סענָאפ ענייז ןוא רוד ןטימ ןעמַאזוצ ןייא זדנוא גנילש

 ןלַאװק עטצַאלּפעגּפױא יו רימ ןלעוו ,וטסיב קיטשרָאד
 ,רעבירג ענייד ןליפרַאפ בייל רעזדנוא ןופ דלָאנ ןטימ
 ,ןלאפאב םעוו ןּפמוז ןיא רעמינּפ ןופ רטסשא ָאק ַא ןוא
 ...רעביטש ןוא גנאנרַאפנוז רעביא ןּפמוז ןיא רעמינּפ

 1941 יַני ףוס

 ּצ

 .רעטרעוו עניימ וט -- רימ ןופ ןבָאשּפָארַא ,ןדנישּפָארַא

 .טינ ייז ףרַאד 2 ,שיילפ עקידנ 00 זיא'ס

 ,המשנ-טרָאװ א ;םסנייא רעביא זיולב זָאל ןוא

 .טינַארג ןיא ןוגינ ַא יו ןטָאנקרַאפ

 ,האווצ ןיימ ןביירש ןוא ןסײרּפָארַא ןוז יד לעוװ ךיא

 ,ךייר ןרעוו לעוװ ךיא וי

 .ךייר -- רעמטרעוו י

 ,עָאלב ,עקידעבעל סעילַאװכ רֶעביא ןוא

 ...ךייט ןטימ האווצ עקינוז ןיימ ןזאלקעװא
 1942 ץרַאמ ןכ15 ,ָאטעג רענליוו

 גיימ ןשיווצ ןענופעג ךיא בָאה ,לָאמ ןטשרע םוצ טכעלטנפערַאפ טציא ןרעוו עכלעוו ,רעדיל יד *

 .ס.א .ןרָאי-ןברוח יד ןופ ןדי-בתכ עטעװעטַארעגּפָא
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 = יי ריר יט יי י.י עט = רעוועקצוס .א

 -- .גנואילב עקידגנילירפ ,עשירפ

 ,טכַאנ ךרוד טילבעגפיוא ךאלמ- רעפייוו

 חיר ןייד ןיײרַא זָאלב

 .ןטכַארט ןַײמ .ןיא
 ןוחצנ ןקידיירּפ ןייד ןײרַא זָארנ

 .טפַאשקנעב ןיימ ןיא

 ,ערָאלק'ס ןליפרעד וצ טיײקרָאלק רימ ביג |

 ,ןעלצרָאװ עטכאוועגפיוא א רעטציא ןליפ סָאד יו

 ...ךייה רעד ןופ ייז םכייל ןײשּפָא ןייד םָאװ

 יי  ַא רימ רַאפ ייז ןוא

 .שטנעמ רעיינ ַא
 ,ןעקנַאלּפ א ךרוד ךיד גנילשרַאפ ךיא ןעוו דניצַא ( יו = פ = 5 = =- .

 = = = 6 == 8 שי == א = = =+ ןרפוי-ריוי'ייר == םפ 5

 .י) = ןא ווו /ו/ ,=},- וו, = *| ו+פ שרַאמ ןטרַאה ןיא

 1943 יַאמ ןט15 ,ָאטעג רענליוו

 - רעיוט ןכרוד למילב ַא ןנָארטכרוד ןלעוו ןרַאפ

 .טלָאצַאב ץימש ןביז ןכש ןיימ טא

 -- ,רעיולב רעד לגנילירפ רעד דניצַא םיא רַאפ זיא רעייט יו

 !דלָאג ןופ לּפַאצרַאװש ןטימ למילב :ה
 :רעױדַאב ןָא קנעדנָא ןייז טגנָארט ןכש ןיימ

 ..טלַאװעג ױזַא טָאה רע -- בייל ןייז ןיא טמעטָא גנילירפ רעד
 1943 יַאמ ןטס29 ,ָאטעג רענליוו

 :טפנוקן)צ יד רימ וצ שדער

 ןופ לקריצ םעניא ,ןטייוו רעד ןופ ךיד עז ךיא
 ,טסיופ ןיא ןייטש ַא טימ ,טעקַאנ
 .ןגעקטנַא רימ וטפרישרַאמ
 ,ןרָאצ ןכעלרעטיב ןיא טיוה ןייד 5 ףיוא ךיז טרעכייר סע
 .םיקלח ליפ ןיא דרעוװש א יו ןכָארבעצ זיא ןליוװ ןייד
 המקנ עקיטפיג -- ןגיוא ענירג
 ,םירבק עקידלּפַאצ ןיא .דרע עבלַאה א -- ריד רעטניה ןוא
 ןייוועג זיא יו רעהעי וװ געװ א  ּפױרַאפ ריד ןופ

 .גנונירטנא ןייק טינ טָאה סָאװ טּפַאשנריובעג רעד ןופ ןייוועג

 ןיימש ןייד וטסרעדיילש

 גנונַאמ רעקידנרָאצ טימ

 תוריּפ עניימ ןלָאז םע

 -- םיפ יד וצ ןָאט לַאפ ַא ריד



 ןרָאי-ןברוח יד ןופ רעדיל

 ,םיוב ַא ןיב ךיא !רַאװרַאּפ
 םיוב רעקיעזכרוד ,רעּכיױה ַא
 = .טייהיירפ ןייּפ ןופ .םעטַא רעק טינ ןיא םיוצ יד
 דלעפ-ןטפול ַא
 ןעהיה םָאד גייו ךיא והוא
 ,תומחלמ ןייק ןוא טולב ןייק םינ ןטסולג ןעלצרָאװ עניימ ןוא
 טשרָאד רעייז ןופ טסולג רעסייה רעד זיא טּפַאשביל טרעיינ
 .ןפיט עקידתישארב ןיא ץענעטלַאהַאברַאפ טּפַאשביל

 !םטיור עקידנע ראי ;כ סָאד רַאפ וטסיב קידלוש םינ
 דלושמימ ןייד םָארטש ןיא םינ ךיז םגָארט

 9 = א
 5 2 יע

 ֹי

, 

 ?האניש רעטיירגעגו טימ

 ,גייווצעג ןיימ תיוא טכורפ יד רָאנ זיב קיטייצמוא זיא רַאּפרעד
 .רעטיב ןוא כראה
 ,טכילנוז ןעגנאנענפיוא טינ -- ברַאפ רעייז

 ,דניז טימ טקעלפעגכרודַא -- טפאז רעייז

 .םרעטייוורעד ךָאנ רערעמ -- ןעקנעב רעייז

 טסעּפ טימ טפיוזעגנַא ,ןקלָאװ א :עז ןוא

 רעדלעפטכאלש יד ןופ טרעטעלק

 ! םעטַא ןַײמ וצ רעכעה ץילַא

 ו - רעטעלב-עצרַאװש-ןוא-פייוו יד רימ ףייא ןרעמיצ ןעמענ

 !'פע = ע+פ ןו -גע/ = .ןגייווש ןטצַאלּפעג-םינ טימ עטלניזרַאפ טכענ-ךךוא-געט יד

 .(לרוג ןופ 1 ײקנסָאלשרַאּפ רעד ןגעוו ןופ ןרעטמיצ ייז
 ןעמיור ןיא טציא טרעמָאי טקיטעזעג םינ לייוו ספי : :

 .טפַאשקנעב רעייז

 ,ןעלצרַאװ עקידנטשרַאד עניימ ןגָאלש רעקרַאטש ךיא זומ
 ,תוירבדימ טוב רעד ךרוד רעטראפשעגנייא ךַאנ -- יז ןגַאלש
 פו == 5 ִא : = . יי פ =

 2 - 2 ה טכיירג פאק ןיימ / =

 ּבייל ןיימ ןופ רעטעלּב יד ךיז ןסייר טרעביושעצ ןוא
 טמאו לוא

 ,ןרעמָא ן

 ,ןטַאש ןיימ ןיא ןשמנעמ יד ןרעמַאיפ יו
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 רעוועקצוס .א

 ,ךימ ןטסיירט וצ טָאטשנַא !וד ןוא
 ,טּפַאשביל ןיימ ןקיטומ וצ

 טייצ יד יינ'ס ףיוא ןרעקא ןוא

 = א העד טפיבי וד ווו

 םיופ ןיא ןייטש ןפרַאש א טימ ,ןגעקטנַא רימ וטסנַאּפש

 26 ןיא םיא טסרעדיילש ןוא

 ..תוריּפ עניימ ןלַאפ ןלָאז סע

 ,ךייה רעד ןיא טינ קוק ןוא ,רענעגנַאפעג ,טינ ךימ ףָארטש

 ,דלוש ןטימרַאפ טינ טסַאה

 או שש ,ןייּפ זיא דלוש ןוא

 תמא זיא ןייּפ ןו
 ,יירפ םינ ןיב ,טפנוקוצ יד ,ךיא ךיוא
 ?רעטכעוו ןיימ זיא"ס רעוו טטסייזו ןוא

 ןמינש ענייד ןלײהרַאֿפ לעוו'כ ןענאוו ז

 -- דייהפ יד ןימ-ןשטנעמ 2 ןזיילסיוא ןוא

 ףטירוד םוצ ןַאט הליפת עדליב רימפס
 !דײשַאב א ןעקנעב 0 ייב ןענַאמ ןוא

 1943 יַאמ ןטס27 ,ָאטעג רענליוו

 1943 ןיא רעטכיד ןשידיײ א ןופ גנאזעג

 ?עּפָאריײא ןיא םעָאּפ רעטצעל רעד ךיא ןיב יצ
 !ןעָארק רַאפ 0 יצ ,םיתמ ראפ ךיא גניז יצ
 עּפָאר ןיא ,ןּפמו ש ,רעייפ ןיא ךיז | יד ךיא

 טייל ףמו) לו
 .ןעהעש עטעטַאלעג ,עלעג ןופ ןעננַאפעג ==

 "ש :

 רענייצ עשהיה םימ ןעהעש עניימ םייבעצ/כ
 -- ןּפַארט ןכרוד רעדט ַא סעמאמ ןיימ ןופ טקראטשעג

 ,רענייב יד ןופ ,ץראה עי שי עזרע
 .ןפָאלַאג ןיא דרע רעד ןופ רימ וצ ןנָאי סָאװ

 רעטיה רעד ןיב !ץרַאה עקינשילימ סָאד ןיב ךיא

 ,םינונינ עטזָאלענרעביא ערעייז ןופ

 ,רעטינ ענייז טנערבראפ טָאה שטנעמ רעד סָאװ ,טָאנ ןוא
 םענורב ַא ןיא ןוז .יד יו ,רימ ןיא ךיז טלַאהַאב



 ןרָאי-ןברוח יד ןופ רעדיל

 ןצַארּפש עס יוװ םענרַאפ ןוא !ץרַאה וי ,ןפֶא ייז
 .הבשחמ סטפנוקוצ ןיא ןעהעש עטקילייהעג

 ,ןוצר ןקיטכַאמ רעייז לייאראפ ,רעכיגרַאּפ |
 .איבנ ,רעגָאזנָא רעייז רעצ ןייד ןיא ייז ןוא

 ,רעדינ רעד ןופ נניז ןוא ,ןֿפמוז יד ןופ גניז ןוא
 ןעמַאמ רעד ןופ רערט ַא ךאנ טבעל סע ןענַאװ זיב

 ,רעדירב ענרענייב ןלָאז לוק ןייד ןרעהרעד

 ..ןעמי רעטניה קלָאפ'ס ןוא ,ָאטעג רעקידנַארב רעד

 1943 ינוי ןטס22 ,ָאטעג געי

 ּצ

 ,בוט?םוי רעד היד רעכ .טםימ

 ,רענעפ;יד ריד ראה טינ
 הבצמ 8 ך ד טסיב

 1943 רעבָאטקַא ןט7 ט:ןדאב םוצ שי טינ

 דא

 ;רָאנ עז -- ןגעוו רעביא
 .ליורג רעכעלרעדנווו
 ר ןרעוו ו ןעהעש

 ענעט ענייד עטיוט

 6 רעדמערפ 6 ןופ

 1943 רעבָאטקָא ןט14 ,דלַאװ רעירעשזַאז

 ,ןיוועג ןייד ן א גנַאפ ןייד רָאנ ןו

 ,רעמיש ןקידנקַאל ךָאנ ,טָאג ךָאנ שינעגָאי ןיא
 ,ןיּפש א יו א רעמ ריד זיא סָאוװ
 ו ןיא ןיּפשרוּפרוּפ א

 ,קנַארטעג ריא זיא ץרַאה ןייד ןופ ןוגינ רעד
 ןטלַאהַאב ךיז ןטרָאד יז טמוק - םותי ַא
 ,קנַארק ןלייהוצסיוא טינ טסיב, ;טלכיימש ןוא
 ?ןטלַאטשעג ןוא רעטרעוו ענייד רימ ףיוקרַאפ
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 רעוועקצוס .א

 ,ןיּפש רעקידרעייפ העה ביל טסָאה וד ןוא

 .האנה טימ טפַאשרעה ריא רַאפ ןגיובעג

 ,ןיז ןייד ןעיירדנייא ,וטסזָאל ןעלּפענרַאפ

 .עָארג ,עקידוועגייז ,םעדעפ עריא ןיא

 .טכענק ריא טסיב וד

 .טכענ ענייד םיכירכת ןיא טלקיוו יז

 - ןעניגַאב םוצ טרעטעלק הליפת ןייד ןעוו ןוא

 טכעלפע א םעניא ןניוזעגנייא ןטסביילב

 144 ..ןענירטנַא םינ הילת ריא ןופ ןיוש טסעוו ןוא

 ןפמוז ךרוד שראמ
 .ןּפמוז
 ןּפמוז

 5 = זי =
 .ןש-ו

 ןגָארט ןוא רעּפוק ןקיציילפ ךרוד ןעּפַאלשט רימ
 .ןעלסקַא עמעקאנ ףיוא ןענאזיטראפ-דלאוו
 יא יג
 .אנוש רעד ןעגניר ענרעדער ןיא

 פּאַרױס  -
 -- הנבל ןּפוש טימ רעטכיוהַאב א
 .ןדָאב םענעגנאגעצ ןופ טיוה סָאד טלכעפ
 ..ףיט ץעגרע קנוזעג ןיא םיפ יד
 ןליּפש ייז ןוא

 ןופ ןעמיה םעד
 שיוואלק-עבאשז ףיוא

 .רעקימוהת
 .רעקיטכַאנ
 ,רעפיט

 טלקניפ עי

 -- ןרעמש א עטָאלב ןיג

 ?ורֹּפָא רע טא

 ןצענ ענרָאּפסַאּפ ןיא ןטכָאלּפרַאֿפ -- ןעינק 9
 .ןטרונ-םערעווילנ טימ ןדנובעג = רעכיײב
 רעבייל עטעקַאנ ףיוא םעקסעלּפ קידלגַאה ןוא

 .םייווש רעמרעייפעצ רב 8
 -- דלַאבידלַאב
 ,ןעקניזראפ רעבייל עטעקַאנ יד ןלעוו
 ןקערטש רעמ ןפרַאדַאב טינ טנעה ךיז ןלעוו
 ,ןצֿפױרַא
 ,םענַאגַאנ יד םורַא טרעמַאלקרַאפ



 ןרָאי-ןברוח יד ןופ רעדיל

 ,ןעלסקא רעביא ץכערק רענעריולרַאפ ַא רָאנ

 ,םישוח ענעגושמ ןייזטסוװַאב טימ טמָארטשרַאפ
 תורכיש רעקיננַאלש רעד ןופ רָאװ יד ןעגנַאפ יז
 - - - ץענ א ךָאנ ץענ א רעדנַאנוּפ ןפייר ןוא

 ןליוו ןטימ רימ ןעװעטרַאהרַאפ ןּפמוז יד

 ...ןליהראפ זדנוא טעוו סָאװ לזדניא םוצ ןעיצ ןוא
 !ןענַאּפשרעד ,ןענַאּפשרעד

 ..ןענַאיטרַאּפ-דלַאװ עטקידנווורַאפ אפ רימ

 1942 רעבָאטקָא ןט12 ,דלאוו רעירעשזַאז

 וואלצוב וצ געװ ןפיוא

 ,ןשטייב וצ גונעג ,דרעפ יד טלַאהרַאּפ

 :רעטניהא ּפעק יד ףרָאװ ַא טוט ןוא

 ןשטמייד עגנַאל ,עקילעדַא יי יוד

 .רעטניווצ עץזַאּפ ןטרָאד ןרישרַאמ

 ,ןריױרּפרַאֿפ -- םנעה ,סעּפמולק ןיא -- סיפ יד

 ,לּֿפָאנ רעד ךיוב ןיא ייז טרעטיצ סע

 ןריוכמ יו טּפַאכעגנָא ייז טָאה סָאד

 .לּפָאק רעדנָאלב רעד .ןַאזיטרַאּפ רעד

 לטיר ַא טימ רעטנוא ייז טסיימש רע
 עדאגירב ןיא רצוא םעד טריפ ן
 יד = ןופ טייל יד -- ַאה-ו א
 .עדַאװַא קידתחנ טינ רָאנ זיא

 קיטכאמלַא ךָאנ טָאה גָאט ַא קירוצ
 .ןדרָא ןוא ץיירק טלקניפעגּפָארַא
 קיטכַארּפ ןוא סיז ןוא ךעלרעטיר יו
 !ןדרָאמ ןופ טקַא רעד ןעזעגסיוא טָאה

 רעטכעלעג ףיוא ץעמע טָאה דניצַא
 .השעמ ַא ןיא יו ייז טפושיכראפ
 רעטכעוו םעד ייב קַאבַאט ןעלטעב ייז
 .עסייש רעלטיה :רעטניא ןעקּפָאה ןוא

 ,לקעז ַא םױרַא טיצ לּפָאק ןוא

 ..ןעיירדרַאפ וצ קַאבַאט ייז טננַאלרעד

 לקע ןקידנעילג ןייז טליק'ס ןוא

 ו = .ןעיינש עקידוועמעש הרוש א

 1944 רַאורבעפ ןטס2
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 רעפאה לאיהי

 עלעשיפ
 (השעמ עשידיסח א)

 :ןעשעג יוזא זיא ןרָאי ןופ ךשמ א

 ןלעטשקעװַא ךיז ןעמוק טגעלפ ןטש רעד ןעװ ,םיארונ-םימי יד וצ טנעָאנ רָאג
 טָאה רע עכלעוו ,עלַא יד ןופ לטעצ סאד לוכיבכ םעד ןעגנַאלרעד ןוא טא ןרַאפ
 ןופ םינּפ סָאד ךיז טיפ ,רשיה-ךרד ןופ טריפענּפָארא רָאי םענעגנאגראפ םעד ןיא
 :ןטש םוצ טגָאזעג טָאה רע ןוא יד לוכיבכ

 ...עלעשיפ 'ר ...עלעשיפ 'ר רעבָא --
 טגָאלש רעייפ ַא .גנַאלש עזייב ַא יו טעקיס .ןעיירד ןיא ךיז טעשטרַאק ןטש רעד

 רע .םיא םורא ךיז טיײגעצ לבעווש ןופ חיר רעקיסייב א ,םיא רעטנוא ןופ רעּפַא
 ןצרַאװש ,ןטיירב ןייז ןופ ןדלַאפ יד ןיא םינּפ קיקעיירד ,זייב ןייז הּפרח רַאפ טבָארגרַאפ
 ,ןעלטימ עלַא טימ טריבורּפ רע יװ ןרָאי ןיוש .טשינ ךיז רע ןעק ןפלעה רעבָא .לטנַאמ
 טשינרָאג ןוא ,ןיירַא ץענ ןייז ןיא ןעלעשיפ 'ר ןרַאנוצנײרַא תולוכחת ינימ לכ טימ
 .ןעמוקייב טשינ םיא ןָאק רע .ןָאטעגפיוא

 טניוװעג .קיסיירד ןוא עכעלטע רָאי ַא ןופ ןאמרעגנוי ַא ןעוועג זיא עלעשיפ 'ר
 טאהעג טָאה רע .דיסח ַא ןוא ןדמל ַא ןעוועג ,ןלױּפ-סערגנַאק ןיא לטעטש ןיילק ַא ןיא
 ןופ ,םָארק-טינש ַא קרַאמ ןיא טַאהעג טָאה סנייז בייוו סָאד .רעדניק סקעז טימ בייוו ַא
 ,רעדניק יד טימ ןַאמ ריא קחודב קרַאטש ןעוועג סנרפמ טָאה יז רעכלעוו

 .הזה-םלוע ןופ םינינע יד ןופ ןָאטעגסױא ןצנַאגניא ןעוועג זיא ןיילַא עלעשיפ 'ר
 .הסריגמ הימופ קוספ הוה אל .טנרעלעג ןוא שרדמה-תיב ןיא ןסעזעג רע זיא געט עצנַאג
 םידיסח ןעוו ,טכַאנרַאפ וליפא .ןענרעל וצ טרעהעגפיוא טשינ עגר ןייק ףיוא טָאה רע
 ךיז עלעשיפ 'ר טָאה ,תודיסח ןסעומש ןוא ןציז ,בירעמל החנמ ןיב ןוא ,ןעמוק ןגעלפ
 ,ןיבר ןייז ןגעוו סעּפע טלייצרעד טָאה ןעמ ןעוו וליפַא .סנטייוורעדנופ ייז ןופ ןטלַאהעג
 .דגנתמ רענעסיברַאפ ַא יװ רָאנ ,דיסח ַא יו טשינרָאג .ןרעה טלָאװעג טשינ ךיוא רע טָאה
 לוטיב רַאפ ,הרות ירבד א טשינ ןענעז סָאװ ,תוישעמ עשידיסח ןטלַאהעג טָאה רע
 טָאה רע .ןייגקידייל עגר ַא רַאפ טַאהעג ארומ קידמידחפ-דחפ טָאה עלעשיפ 'ר .הרות
 ַא רעבָא רעלָאמש ַא טייג םיא ןופ סָאװ 2 ַא עגר רעקידיל רעדעי ןיא ןעזעג
 טָאה ןטש רעד ןכלעוו ןיא ,טרָא ןַא ,ןירַא תויתחת-לואש ןיא ךיילג געוו רעקישטילג
 .גנורעיול ַא טכַאמעג ךיז

 זיא ןיבר םוצ רעבָא ,דיסח רעקצָאק ןפרַאש ַא רַאפ ןטלַאהעג ךיז טָאה עלעשיפ 'ר
 ןגעלפ םידיסח יד ןוא ,לדנעמ 'ר טגיניקעג טלָאמעד טָאה קצָאק ןיא .ןרָאפעג טשינ רע
 .ןרָאי ןוא םישדה ןציזּפָא טרָאד

 טמוק רע זַא ,ןיבר ןרַאפ ןעלעשיפ 'ר טגָאלקרַאפ םידיסח יד ןבָאה לָאמניײא טשינ
 לָאמעלַא ײז טָאה לדנעמ 'ר .סנטייוװרעדנופ ךיז טלַאה רע זַא ,קצָאק ןייק טשינ
 :עבלעז סָאד טרעפטנעעג

 .טנונרעדניפ רעייא יו רעטנענ עמ זיא סנטַאוװרעדניפ ןַאז --
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 עלעשיפ 'ר

 ּצ

 םיארונ-םימי יד ברע ןטש רעד ט טָאה ,טלייצרעד ָאד טרעוו'ס ןכלעוו ןגעוו ,רָאי םעד
 ךשמ ןיא א רע עכלעוו ,עלַא יד ןופ לטעצ ןגנַאל ַא רָאג לוכיבכ םעד טגנַאלרעד
 .געוו .ןש ידיי ןופ טריפעגּפָארַא רָאי םענופ

 : 'ה ןטש ןרַאפ שינעטערעג סיורג ַא ןופ רָאי ַא ןעוועג זיא'ס
 ו טָאה ,לטעטש ןדעי ןיא ,םוטעמוא ןפהפ-טצרגנאק ןיא ןעגנורדעגניירַא עיצילַאג
 עוו ןוא םייהעג ןיא רעװ ,טַאהעג טָאה סָאװ ,ןאמרעגנוי ַא יצ ,רוחב ַא ןזיוװַאב
 על ךעלטעטש עשיליופ יד ןיא טעװַאיעג ךיז ןבָאה'ס .רעכיב עלוספ-ףירט ,ןּפָא
 ,ןשולעּפַאק עטרַאה ןיא ךעלקַאװטיל ןעז ןבױהעגנָא טָאה ןעמ .קודקד ןוא שדוק-ןושל
 עשיליעּפ יד ןבעל'ס העכלצו ןיא ,סינרעטצניפ , םעד ןופ טקזוחעגּפָא יולג שירב ןבָאה סָאװ
 טריפעג טלָאמעד ןבָאה םידגנתמ יד ןכלעוו ,ףמַאק רענצסיבראפ רעד טָאה ךיוא ."ןדיי
 ןיא ןענעבנגנײרַא ךיז לָאז הלכשה יד זַא ןפלָאהעגוצ קינייו טשינ םידיסח יד ןגעק
 עשידיי עמורפ יד ןופ תוחומ יד ןליפנָא ןוא ןלױּפ-סערגנָאק ןיא רעזייה עמורפ עשידיי

 ַא טימ רעצרעה ערעײז ןוא ןעקנַאדעג עשיסרוקיפא טימ טיילעגנוי ןוא
 .ןרמוא ןקידני

 טצנילבעג טייקנדירפוצ סיורג ןופ ןוא דובכה-אסיכ ןרַאפ ןענַאטשעג ןטש רעד זיא
 ןופ לקניוו ןייא ןופ טעשזדנַאלבעג טָאה לכיימש ריש ַא .ןגיוא ענירג ענייז טימ
 ןייז וו האנה רעזייב ַא טימ טקוקעג טָאה רע .ןטייווצ םוצ ליומ ןקורט ןוא לָאמש ןייז
 וצ טרַאגעג ןוא ,טנעה סלוכיבכ ןיא רעביא .ךיז טקור 2 יד טימ לטעצ רעסיורג
 .לױמ סלוכיבכ ןופ ןרָאצמירג ןופ יירשעג א ןרעהרעד

 ןעמעוו ,עלַא יד ןופ לטעצ ןגנַאל םעד ןענעייל טקידנעעג טָאה לוכיבכ ןעוו רעבָא
 םינפ ןייז ךיז טָאה ,ןגעו עטכעלש ףיוא טריפראפ רָאי םענופ ךשמ ןיא טָאה ןטש רעד
 :ןטש םוצ טגָאזעג טָאה רע ןוא טלכיימשעצ

 ...עלעשיפ 'ר ...עלעשיפ 'ר רעבָא --
 ןייז .ןפמורשעגנייא ןוא ןיילק ןרָאװעג ,ןלַאפעגנייא לָאמַאטימ ךיז זיא ןטש רעד

 עקידרעמילג ,ענירג יד .סקַאװ ןופ ןעוועג טלָאוװ'ס יװ ,לעג ןרָאװעג זיא םינפ קיקעיירד
 סעכ ןופ .טּפַאכעגקירוצ ךיז רע טָאה דלַאב רעבָא .רעטצניפ ,ןגָאלשעגסיױא -- ןגיוא
 ןגױא ענערָאװעג רעטצניפ יד .רעייפ ןלייז ייווצ סיױרַא רעכעלזָאנ ענייז ןופ ןענעז
 יד טימ .גנַאלש רעקידנעמס ַא ייב ןגיוא יד יו ,טלקניפעגפיוא רעדיוו ןטש ּםייב ןבָאה
 ךיז טאה'ס זא ר ץרַאה ןקורט ןייז ןיא טּפַאלקעג ךיז רע טָאה ןטסיופ עקיכָאנק
 ןייז זא ,ןריוװשעג ךיז טָאה רע .רענייב ענעכָארבעג ןופ ןעלשירק א טרעהעג שזא
 טעװו רע בױא ,ם"ס ןייז טשינ רעמ לָאז ןזעוו ןייז ,ןטש ןייז טשינ רעמ לָאז ןעמָאנ
 תושר ןטעבעג רָאנ טָאה רע .רשיה-ךרד ןופ ןעלעשיפ 'ר ןריפּפָארַא טשינ רָאי סָאד
 שטנעמ ַא עכלעוו טימ ,תונויסנ עלַא טימ ןעלעשיפ 'ר ןווורּפ ןענָאק וצ לוכיבכ םייב
 .ןרעוו טוװרּפעג ןָאק

 רע לָאז רעירפ זא ,יאנת ןטימ רָאנ רעבָא ,ןעמוקאב תושר םעד טָאה ןטש רעד
 רע לָאז ךָאנרעד טשרע ןוא עבטה-ךרד יפ לע ןענעז סָאװ תונויסנ עלא ןצונסיוא
 .ערעדנַא ןצונ ןגעמ

 ןצראווש ןטיירב ןטימ טליהעגמורַא ךיז ,ןעמונעגנא יאנת םעד טָאה ןטש רעד
 .דובכה-אסיכ םעד רַאפ ןופ ןראוועג םלענ ןוא -- לטנַאמ

 א

 טשרָאפעג םיא טָאה רע .ןעלעשיפ 'ר טשרָאפעגכָאנ ןטש רעד טָאה רעטניוו ןצנאג ַא
 רע .עניילק ןיא יװ עסיורג ןיא ױזַא ,םישעמ ענייז עלַא ןיא ,םיכרד ענייז עלַא ןיא
 ןיא ןצלעשיפ 'ר טקוקעגכָאנ טָאה ןטש רעד .חומ ןייז ןוא ץרַאה ןייז טשרָאפעג טָאה
 ץנַאג ןייז ןיא ,תוגהנתה ץנַאג ןייז ןיא ןוא גנעג ענייז עלַא ןיא ,ןתוכילה ענייז עלַא
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 רעפַאה לא'חי

 טשינ ,טכַאניײב טשינ ןוא גָאטײב טשינ ןטערטעגּפָא טשינ םיא ןופ זיא רע .ץכעריפ

 .תבש םוא טשינ ןוא סנכַאװרעדניא
 טרָא םעד ןיא ידכב ,ריט רעטעװָאקעג רעד ןיא טרָא ךַאװש ַא טכוז בנג ַא יװ ױזַא

 ַא טכוזעג ןטש רעד טָאה ױזַא ,ךורכנייא םעד ןכַאמ טרָאד ןופ ןוא ןגײבּפָא ןענַאק יז
 ְךיז טָאה עלעשיפ 'ר ןכלעו ןיא ,הדובע ןוא הרות ןופ רעצנַאּפ םעד ןיא טרָא ךַאװש
 ךעלגעטיגָאט ,סעלעשיפ 'ר ,ןייז ןיא םגּפ ַא טכוזעג ,טושּפ רָאג רעדָא .טרעצנַאּפרַאפ
 ,המשנ סעלעשיפ 'ר ןיא ןענעבנגניײרַא ןענָאק ךיז טרָא ןכַאװש םעד ןופ ידכב ,ץכעריפ
 ,ןייז לקלקמ ןוא לישכמ יז

 סעלעשיפ 'ר וצ טרעהעגוצ ךיז ןוא ןענַאטשעג ןטש רעד זיא גָאט ןיא לָאמ יירד
 ךיוא לָאמַא רע טָאה רעדָא ,הלעמ יפלכ טרָאװ סעדעי ןווכמ עקַאט רע זיא יצ .ןענוואד
 טשינ רע ליוו יצ ,ךיז ךיוא טשינ לָאמַא רע טניימ יצ .ייברעד הנווכ עקיטייז ַא סעפע
 ןופ טָאה רע רעדָא ,םינונחתו םימחר זיולב הליפת ןייז זיא .ךיז ראפ סעפע ךיוא לָאמַא
 .טייהניווועג ןופ ןינע ןַא יצ ,תועיבק ןופ ךַאז ַא סעפע טכַאמעג ריא

 רקיע רעד רעבָא .ומיחרו וליחדב ןענװַאד ןדעי וצ ןעגנַאגעגוצ זיא עלעשיפ 'ר
 ןייז ןעמונעגרעדנַאנופ טָאה רע ןעוו ,דחפ ןופ טרעטיצעג ןבָאה טנעה ענייז .וליחדב
 ןיא הלילח רע זיא רעמָאט ,טַאהעג ארומ קידהנושמ טָאה רע .תילט ןשיקרעט ןסיורג
 .טרָאװ םעד ןופ שטייט ןטושפ םוצ ,הלימה שוריפ ןטושפ םוצ ןווכמ טשינ טרָאװ ַא
 רע .טַאהעג ארומ רע טָאה רעמ רַאפ .טלָאװעג טשינ עלעשיפ 'ר טָאה סָאד יו רעמ
 טָאה רע .םלוע ארוב םוצ תוברקתה רעטנעָאנ וצ ַא וצ ןעוװעג קקותשמ טשינ טָאה
 ןימ ַא ,טייקכעלגנירדוצ אלימב ןַארַאפ ןיוש ןיא הקושת רעדעי ןיא זַא ,ןטלַאהעג
 הנתמ ענייר ַא ןייז לָאז עכלעוו ,תוברקתה ַאזַא רָאנ טלָאװעג טָאה רע .ךיז ןפרַאװנָא
 .אוה ךרבתי ארוב םענופ

 םלוע ארוב םוצ חבש ַא ןעוועג זיא הליפת ןייז .הענכה אלמ ןעוועג זיא עלעשיפ 'ר
 עכלעוו ןופ ,עכלעזא ראפ וליפא ,טלעוו רעד ףיוא ןטייקסטוג ןוא ןטייקנייש עלַא רַאפ
 םיא ןענעז סָאװ ,ןסינעג טלָאװעג טשינ ןליפא ןוא ןסָאנעג טשינ טָאה ,עלעשיפ ,רע
 .תוגשה עניײז ןופ םוחת םענופ טייו ,דמערפ ןעועג

 ןעמונעג טָאה רע ןעװ ,לָאמ סעדעי ןעלעשיפ 'ר רעביא ןענַאטשעג זיא ןטש רעד
 עלעשיפ 'ר יו ױזַא .ןסע סעפע שיט םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא רע ןעוו ,ןייז םעוט סעפע
 ןטש רעד טָאה ,ןענרעל ןופ עגר ןייק ןייז לטבמ טלָאװעג טשינ ,טגָאיעג רדסכ ךיז טָאה
 יצ ןסע סָאד טשינ רע טפַאכ יצ ,הסג הליכא ןא לָאמַא טשינ טסע רע יצ ,ןעז טלָאװעג
 .גָאט ןצנַאג ַא ףיוא ןופרעד ןרעוו וצ רוטפ ידכב ,לָאמַאטימ ןָא טשינ ךיז רע טסע

 רַאפרעד .טײקעצ טוג ןסיב ןדעי ןוא ךעלעמַאּפ ןסעגעג טָאה עלעשיפ 'ר רעבָא
 השפנ תֹא תויחהל ידכ רָאנ ,קיניײוו ןסעגעג רע טָאה ,דעלעמַאפ ןסעגעג טָאה רע סָאװ
 ןפיוא ןבעגעגקעווא טָאה רע עכלעוו ,טיצ יד .ןבעל סָאד ןטלַאהוצרעטנוא ףיוא רָאנ
 .קינייו ןסע ןטימ ןעמונעגקירוצ ךיז רע טָאה ,ןסע ןלעלעמַאפ

 הַאפרעד רָאנ טשינ .ןסעגעג טשינ שיילפ ןייק ןכָאװרעדניא טָאה עלעשיפ 'ר
 לוכאל אלש ונמצע לע רוזגנש אוה ןיד שדקמהי-תיב ברחש םוימ :טגָאז ארמג יד לייוו
 רימ זַא ,טכער זיא ןרָאװעג בורח זיא שדקמה תיב רעד ןכלעוו ןיא גָאט ןטימ) ,רשב
 סָאװ ,םעד בילוצ רקיע רעד רָאנ ,(שיילפ ןייק ןסע וצ טשינ ךיז ףיוא ןייז רזוג ןלָאז
 ןוא ,ץראה-םע ןַא רַאפ ןטלַאהעג ץלַא ךָאנ ךיז ןענרעל ץנַאג ןייז ייב טָאה עלעשיפ 'ר
 ןסע טשינ רָאט ץראה-םע ןא ,רשב לוכאל רוסא ץראה-םע :םיחספ ןיא טגָאז ארמג יד
 .שיילפ ןייק

 רע זיא יצ ,ןעז אסיכה-תיב ןיא ןעלעשיפ 'ר ןעגנַאגעגכָאנ וליפא זיא ןטש רעד
 יקיטיירפ ."םייחפט הסכמ ןוא הפט הלגמ, זיא ןוא ןטיהעגּפָא ,קידתועינצ ױזַא עקַאט
 רעטנוא ןגעלעג ,רדח-ףָאלש סעלעשיפ 'ר ןיא ןטלַאהַאב ךיז ןטש רעד טָאה סטכאניוצ
 ןוא ןייוועג טמעלקרַאפ ,ןסירעגּפָא סעלעשיפ 'ר טרעהעג רָאנ טָאה רע רעבָא .ןטעב יד
 תבש .טשינרַאג רעמ .טימ םיא טימ ןענייו תולזמ ןוא ןרעטש יד יװ .,טרעהעג ךיוא
 .ןיירא הווקמ ןיא ןעלעשיפ 'ר ןפיול ןעזעג רע טָאה ,טסָארפ ןטסערג ןיא וליפא ,גָאטרַאפ

 ..סעלעשיפ 'ר וצ טרעהעגוצ ךיז ןוא שרדמה-תיב ןיא ןענַאטשעג זיא ןטש רעד
, 
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 עלעשיפ 'ר

 ןוא םיערז ,םישדק ,דעומ תואתכסמ יד טנרעלעג רקיע רעד טָאה עלעשיפ 'ר .ןענרעל
 ,ןטלַאהעג טשינ טָאה רע .ןיקיזנ ןוא םישנ טנרעלעג רע טָאה ןעוו ןטלעז .תורהט לָאמַא
 .ךיז וצ ןגָאז רע טגעלפ -- "רומגל הכאלמה ךילע אל, .ס"ש ץנאג ןענרעל ףרַאד רע זַא
 ךיז טדער'ס עכלעוו ןיא ,תואתכסמ יד טנרעלעג רָאנ טָאה רע .ןענרעל ץלַא טשינ זומ ןעמ
 ןפרַאד טעװ ןעמ עכלעוו ,תווצמ יד ןגעוו ,ץראב תויולתה תווצמ יד ןגעוו רקיע רעד
 ןלעװ ןדיי יד ןוא ןעמוק טעװ חישמ יו םעד ךָאנ ,לאוגה תאיב ןכָאנ ןייז םייקמ
 ,הלחנה לאו ההונמה לא ןייגקירוצ

 ךיז טָאה ,ןבעל ןכעלגעטיגָאט םוצ תוכייש ַא ןבָאה טנַאקעג טָאה סָאװ ,הכלה טימ
 זיא רע .רַאפרעד טַאהעג ארומ ךיוא רע טָאה לסיבַא .ןבעגעגּפָא קיניײו עלעשיפ 'ר
 טָאה בייוו ןייז סָאװ ,לבור רָאּפ עגראק יד .הסנרּפ ןָא ןוא רעדניק טימ לּפוטמ ַא ןעוועג
 .ןטסקיטיױנ עמַאס ןפיוא טעייטסעג םיוק טָאה ,םָארק-טינש ןיא טנידרַאפ

 טכשוהרַאפ ןוא טצרַאװשראפ טרעוו סנייז תיב-ינב סָאד יװ ןעזעג טָאה עלעשיפ 'ר
 יד יו ןעזעג טָאה רע .בלעװעג ןיא ןוא בוטש ןיא עינַאװערָאה רערעווש רעד ןופ
 רקיע רעד ,השבלה עקיטכיר ןייק טשינ ןבָאה ייז סָאװ ,םעד ןופ ןדייל ענייז רעדניק
 טָאה ןפלעה רעבָא .ץרַאה סָאד ןָאטעג ייוו ןופרעד קרַאטש םיא טָאה'ס .רעטניוו םוא
 .טנָאקעג טשינ ךיז רע

 בר ַא ןרעוװ לָאז רע ,םיא ןצ ןייטשוצ טשינ לָאז ןעמ טַאהעג ארומ טָאה עלעשיפ 'ר
 ףיוא ילכ א ,הב רופחל םודרק א הרות ןייז ןופ ןכַאמ םורַא ױזַא ןזומ ןוא ,לטעטש ַא ןיא
 ןוא בייוו ןייז ןגעוו טייג'ס בוא זַא ,טליפעג טָאה רע .הלילח ,ריא טימ ךיז ןצונאב וצ
 רעכירעד רע זיא .ןויסנ םעד ןייטשייב ןענָאק טשינ לַאפ םעד ןיא רע טעװ רעדניק
 םוש ןייק גָאט ןקיטנייה ןטימ טָאה סָאװ ,אובל דיתעל ןופ טלעװ רעד ןיא ןפָאלטנַא
 .טשינ תוכייש

 ,הוואג ענעטלַאהַאב ַא ,סעלעשיפ 'ר יװ ,ןענרעל ןימ ַאזַא ןיא ןעזעג טָאה ןטש רעד
 ךיז ליוו עלעשיפ 'ר זַא ,תושאנתה ןַא ןירעד ןעזעג טָאה רע .ךיז ןטלַאהסיױרג ַא סעּפע
 .הרות-ינב ןדיי ערעדנא עלַא רעביא ןביײהסורַא טימרעד

 .ברעממ חרזמ קוחרכ ןופרעד טייוו ןעוועג עלעשיפ 'ר זיא ןתמא רעד ןיא רעבָא
 רע .ןטלַאהעג ךיז רע טָאה ץראה-םע ןרעסערג ַא רַאפ ,טנרעלעג טָאה רע רעמ סָאװ
 "שר טימ שמוח השרּפ ַא טנעקעג טָאה סָאװ ,דניק ןדעי רַאּפ ןרעו לוטב טגעלפ
 תינימשבש תינימש םעד ןופ ןליפא טשינרָאג ךיז ןיא טַאהעג טשינ טָאה עלעשיפ 'ר
 ..ןבָאה ףרַאד םכח-דימלת רעדעי עכלעוו ,הוואג

 וצ

 ןעגנַאגעגכָאנ ,רעטניוװ ןצנַאג ַא ןעלעשיפ 'ר טשרָאפעג טָאה ןטש רעד יוו םעדכָאנ
 .ץכעריפ ץנַאג ןייז טימ ,תוגהנתה ץנַאג ןייז טימ טנַאקַאב ךיז ,טירט ןייז ןדעי ךַאנ
 ןייז יב אקװד תונויסנ ףיוא םיא ןלעטשסיוא ,ןוורפ וצ םיא ןסָאלשַאב רע טָאה
 .הרות ןענרעל

 ויא'ס ןעוו ,גָאט ןקיטכיל ,ןקידתועובשכָאנ ,ןקידרעמוז ַא םענייא ןיא ,םויה יהיו
 ןגנאל א ןָאטעגנָא טָאה רע .טלעטשרַאּפ ךיז ןטש רעד טָאה ,ירפ ץנַאג ןעוועג ךָאנ
 דרַאב עצרַאװש ַא טּפעלקעגוצ ךיז ,לטיה-שידיי סיורג ַא ,לוויטש עכיוה רַאּפ ַא ,טַאלַאכ
 ןעמונעג ,לטראג ַא טימ ןעמונעגמורא ךיז ,ךעלָארג לסיבַא ,עבמָאג רעד ייב ,ןטימניא
 ןוא ,ןיליפת רָאּפ ייווצ ןוא תילט ןשיקרעט א טימ קאז-תילט ןסיורג ַא םערָא ןרעטנוא
 ןיא ןעמוקעגניירא ,םענייק ראפ ןגרָאבראפ טשינ ,יירפ ןוא קנַארפ ,ךוליה ַאזַא ןיא
 .עלעשיפ 'ר טניווװעג טָאה'ס ןכלעוו ןיא ,לטעטש

 ןופ גנוטכיר רעד ןיא טירט עכעלעמַאפ ענייז ןדנָאװעג טָאה רענעמוקעג-יינ רעד
 ןקיכעלײק םעד ןדַײנשכרודַא טזומעג רע טָאה ןיהַא קידנעייג .שרדמה-תיב ןסיורג
 םייב ןעוועג ייז ןענעז עלַא .ןעזעג טשינ טרָאד ןעמ טָאה רענעמ ןייק .קרַאמ ןשילטעטש
 יד ןיא .לזױלק רעדָא לכעלוש ןייז ןיא רעו ,שרדמה-תיב ןיא רעװ .,ןענווַאד-תירחש
 ףיוא תוכאלמ-לעב ןופ רעבייוו ןבָאה גרַאװנירג ןופ ןדיוב יד ייב ןוא ןעמָארקיזייּפש
 ןיא רעבייוו ענעפָאלשרַאפ .ןסײבנָא םוצ ןפרַאדַאב ןבָאה ייז סָאװ ,ץלַא טפיוקעגנייא ךיג
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 רעפָאה לאיהי

 -קינלעצ ןוא-טינש ערעייז טנפעעג ןבָאה ןקָאר-ףָאלש ענעציס ןיא ןוא סעקּפוקיטכַאנ
 ןגיצ עכעלטע .תורוהס ענעדישרַאפ טגיילעצ ןדיוב ןיא ןבָאה ךעלדיימ עגניי .ןעמָארק
 .םענורב ןשיטָאטש םעד םורַא ןסקַאװעגסױרַא זיא סָאװ ,זָארג סָאד טפוצעג ןבָאה
 ןופ רענרעק רענייטש עקיכעלייק יד ןשיװצ ןופ טקיּפעגסױרַא ןבָאה רעניה ןוא רענעה
 טימ ןענעז ייז ןעוו ,סעטירָאק יד םורַא טישעצ ןבָאה סעקסיפ עשידרעפ סָאװ ,רעבָאה
 ,דירי ןכעלטנכעוו םעד תעב ןענַאטשעג ָאד רעירפ גָאט א

 .דיי ןקידנעײגכרודא ןדמערפ םעד ףױא טכַא ןייק טגיילעג טשינ טָאה רענייק
 ןוא סרעײג-ףרָאד ,ןדיי ?ןרעדנַאװכרודַא לטעטש ןכרוד ןגעלפ ןדיי עדמערפ קיניײװ
 ײז טָאה רענייק וװ ,טרָאד ןוא טעטש עסיורג יד ןיא ןגיוצעג ןבָאה סָאװ ,טײלעמערַא
 רעד ,ענעז ,סעקיניחרפ-יחרא םתס ןוא ,רעזייה יד רעביא ןעגנאגעג ,טנעקעג טשינ
 ןייק רעבירעד זיא .לטעטש םעד ןיא טסעג ענעטלעז טשינ ןעוועג ,טייצירעמוז רקיע
 טשינ טשינראג טימ ךיז טָאה רעכלעוו ,רענעמוקעגישירפ רעד זא ,טשינ רעדנווו
 סמענייק ךיז ףיוא ןגיוצעג טשינ טָאה ,ןדיי עשילטעטש ערעדנא יד ןופ טלייטעגסיוא
 .ןקילב עקירעגיינ

 זיא סָאװ ,זָארג סָאד ןפיצ טרעהעגפיוא לָאמַאטימ ענעקַארשרעד ןבָאה ןגיצ יד רָאנ
 ןעמונעג ןוא פעק עטּפייטשראפ טימ עגר א ףיוא ןבילבעג ,םענורב םעד םורא ןסקַאװעג
 עטלעטשעגסיוא ןטכידעג יד ןשיוצ ןטלַאהַאבוצסיױא ךיז הלהב א ןיא יװ ,קיטייז ןפיול
 ןוא טולב טימ ןסָאגעגנא ןעמַאק יד ךיז ןבָאה רענעה יד ייב רָאנ .ןדיוב קרַאמ ןפיוא
 ןקיפ ןבױהעגנָא ,טײקנגָארטרַאפ ןיא יוװ ,ךיג ףיוא ייז ןבָאה רעניה יד טימ ןעמַאזוצ
 זיא קרַאמ-טָאטש רעד עכלעוו טימ ,רענייטש עקיכעלייק יד ןשיוװצ ןופ רענרעק יד

 רעביא ןפיולרעדנאנופ ןביוהעגנא תופוע יד ךיז ןבָאה דלַאב רעבָא .טריקורבסיוא ןעווע
 ןגעק טצישעג ךיז ןטלָאװ ייז יו ,לגילפ עטיירפשעצ ןוא ּפעק עטזָאלעגּפָארא טימ קרַאמ
 .ןעזרעד םיצולפ ןבָאה ייז סָאװ ,סכעלקעדש סעפע

 לבָאנש ןפרַאש ,ןקיציּפש ןטימ טקיּפעג קידתונשקע ןוא גנַאל טָאה ,ןֹוה ןייא
 טיורב לקיטש סָאד הלהב רענענַאטשטנַא רעד ןיא טָאה ,טיורב לקיטש טרַאה ַא ןיא
 םעד ןסירַאפ ןוא ןביוהעגפיוא טָאה ןוה יד .ןגרעוו ןעמונעג ךיז ןוא ןעגנולשענּפָארַא
 ןרעװ לָאז רע טעבעג ןעמוטש ַא טימ ןזדלַאה םעד ןגיוצעגסיוא טָאה ,למיה םוצ ּפָאק
 טרירעג טשינ ךיז טָאה לעק רעד ןיא טיורּב לקיטש עטרַאה סָאד רעבָא .רעגנעל סָאוװ
 .רעיולב עגר וצ עגר ןופ ןרָאװעג זיא ןוה יד .טקיטשעג ןוא טרָאד ןגעלעג רָאנ ,טֹרָא ןופ
 ןופ רענייטש עטרַאה יד וצ ןלַאפעגוצ ןוא ּפָאק םעד ןפרָאװראפ יז טָאה לָאמַאטימ
 ,עטיוט ַא -- קרַאמ ןטריקורבסיוא

 ןפָאלעגסױרַא זיא עקּפוק-טכַאנ רעיױלב ַא ןוא עקלַאה רעטױר ַא ןיא ענעדיי ַא
 טכיײיקרַאפ ַא טפַאכ ןעמ יו ,לגילפ יד רעטנוא ןוה יד טפַאכעג טָאה יז .בוטש ַא ןופ
 יװ ריא טימ טלקָאשעג ,ןטפול רעד ןיא ןפרָאװעג יז ןוא ,ךעלטנעה יד רעטנוא דניק
 א יװ ,ןעגנאהעגכָאנ ןבָאה ןוה רעד ןופ זדלאה רעד ןוא ּפָאק רעד רעבָא .בלול א טימ
 .קירטש עקיד לקיטש ןרָאװעג ךייוו

 ןכארבעג ,עקּפוק-טכַאנ רעד ייב ןסירעג ךיז ,דלַאװעג ַא טכַאמעג טָאה ענעדיי יד
 ַא ךיז ףיוא ןגױצעגפױרַא ךיג ףיוא ,בוטש ןיא ןפָאלעגניײרַא יז זיא ךָאנרעד .טנעה יד
 ןעגנַאגעג ןוא ןוה עטיוט יד ןיײרַא ךוטרַאפ ןיא ןפרָאװעגניײרא .ךוטרַאפ ַא טימ לדיילק
 .יוג-תבש ןשילטעטש םעד סעקיפָאק רָאּכ א ראפ ןפיוקראפ יז

 וא

 ןרַאפ ןליוהרַאפ ןבילבעג זיא תופוע יד ןוא ןגיצ יד ןעזרעד ןבָאה'ס סָאװ ,סָאד
 געוו ןייז ןעגנַאגעג טרעטשעגמוא ךיז זיא דיי רענעמוקעגנָא-יינ רעד .גיוא ןכעלשטנעמ
 .וצ שרדמה-תיב ןסיורג םוצ

 ןױש זיא םלוע רעד .תירחש ןענװַאד םוצ טיירגעג ךיז ןעמ טָאה שרדמהיתיב ןיא
 .שרדמה-תיב ןיא ןעמוקעגניירא זיא דיי רעד .ןיליפת ןוא םיתילט יד ןיא ןענַאטשעג
 טנעה יד ןסָאגעגּפָא ךיז ןוא רויכ םוצ ןעגנַאגעגוצ ,טקוקעגמוא טשינ ךיז םענייק ףיוא
 .ןיליפת טגיילעג ןוא תילט ןטימ ךיז ןעמונעגמורַא ,רעסַאװ טימ
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 עלעשיפ 'ר

 -רעביא אזַא טימ טנװַאדעג טָאה רע רעבָא .םלוע ןצנַאג ןטימ טנוװַאדעג טָאה רע
 ,ליד ןפיוא טרָא סָאד זא ,תויכב ליפיוזא טימ ,טייקנכארבעצ ַאזַא טימ ,טייקנעמונעג
 טלָאװ ןגער רעטכידעג ַא יו ,ןרערט ןופ סַאנ ױזַא ןעוועג זיא ,ןענַאטשעג זיא רע ווו
 .ןלַאפעג טרָא לקיטש םעד ףיוא

 זיא ,שרדמה-תיב סָאד ןזָאלרַאפ ןבױהעגנָא ןוא טנװַאדעגּפָא טָאה םלוע רעד ןעוו
 רָאנ ,ןיירא ליומ ןיא ןעמונעג טשינרָאג טָאה רע .ןבילברַאפ טרָאד רענעמוקעג-יינ רעד
 .ןענרעל טצעזעגקעוַא ךיז ןוא ארמג ַא קנַאש-םירפס ןופ ןעמונעגסױרַא דלאב

 טָאה ,ןענרעל ןיירא שרדמהי-תיב ןיא ןעמוקעג ןסיײבנָא ןכָאנ זיא עלעשיפ 'ר ןעוו
 אתכסמ עבלעז יד טנרעל דיי רעדמערפ רעד זַא ,טרעהרעד ןעניוטש סיורג ןייז וצ רע
 םעד רָאנ ,אתכסמ עבלעז יד רע טנרעל רָאנ טשינ ןוא .תוחנמ :טנרעל רע .רע סָאװ
 .טנרעל רע סָאװ ,ףד ןבלעז םעד וליפא ןוא קרפ ןבלעז

 ןטייו ַא ןיא ןענרעל טצעזעגקעװַא ךיז ןוא ארמג ןייז ןעמונעג טָאה עלעשיפ ה
 םעד ןיא ןסעגרַאפ ןוא ןוגינ-ארמג ןטימ ןעגנַאגעצ ךיז זיא רע .שרדמה"תיב ןופ לקניוו
 .רע סָאװ עבלעז סָאד טנרעל ןוא שרדמהיתיב ןבלעז םעד ןיא טציז סָאװ ,דיי ןדמערפ
 טרעהרעד רע טָאה ,ןוגינ ןטימ ןענרעל סָאד טזָאלעגסיױא טָאה רע ןעוו ,לָאמ סעדעי רעבָא
 .רע סָאװ רעטרעװ עבלעז יד יונעג ןוגינ ןבלעז ןטימ סיוא טזָאל רעדמערפ רעד יו
 ,סעלעשיפ 'ר ,סנייז ןעװעג טלָאװ דיי ןדמערפ םעד ןופ לוק סָאד יװ ןעװעג זיא'ס
 .לוקרעדיוו

 טימ טשינ רעבָא ,החמש טימ .החמש טימ טנרעלעג עלעשיפ 'ר טָאה לָאמעלא
 -- הװצמ ַא זיא הרות ןענרעל םתס בוא ןוא ,המשל הרות טנרעלעג טָאה רע .האנה
 ןרָאװעג ןבעגעג טשינ זיא הווצמ ַא ןוא ,הווצמ ַא יאדווא ןוא יאדווא המשל הרות זיא
 .ריא ןופ ןבָאה וצ האנה

 טימ טרעטַאמעג ךיז ,ןענרעל סָאד ךיז ףיוא טרעװשַאב קידנעטש עלעשיפ 'ר טָאה
 האנה רע טָאה רעמָאט טַאהעג ארומ טָאה רע לייוו ,רַאפרעד ץלַא .תוישוק ןוא תוקפס
 .החמש טימ ןעוועג לופ ןענרעל םייב ץרַאה ןייז זיא ייברעד רעבָא ,ןענרעל ןופ

 רע .תובצע ,טרעקרַאפ רָאנ ,החמש ןייק ןענרעל םייב טליפעג טשינ רע טָאה טנייה
 תובלע זַא ,טסווועג טוג טָאה רע .רַאפרעד טַאהעג ארומ ,תובצע סָאד ךיז ןופ טגָאיעג טָאה
 ..םיא ןבענ טנעָאנ ױזַא ןיא ןטש רעד זא ,טסווועג טשינ רָאנ טָאה רע .ןטש השעמ זיא

 רעדמערפ רעד זיא ,בירעמ-החנמ ןענוװַאד ןעמוקעג זיא םלוע רעד ןעוו ,טכַאנרַאפ
 ,ןרָאװעג רָאװעג ייז ןענעז שרדמה-תיב ןופ שמשמ ןופ .טנרעלעג ןוא ןסעזעג ץלַא ךָאנ
 יד .רעסאוו לסיבא ץוח ַא ,לױמ ןיא טַאהעג טשינרָאג גָאט ןצנַאג ַא טָאה דיי רעד זא
 :טהנעטעגנייא םיא טימ ןוא דיי םוצ ןענַאטשעגוצ ןענעז םיללפתמ

 ַאזַא קעװַא .ןרעוו טשלחרַאפ הלילח ךָאד טעװ ריא .םעוט סעּפע טייז ,דיי 'ר --
 .ליױמ ןיא טאהעג טשינרָאג ךָאנ טָאה ריא ןוא גָאט רעגנַאל

 ,ןיױש ,ןױש -- :טרעפטנעעג טָאה רעדמערפ רעד
 .טנרעלעג רעטייוו

 טימ טיורב לקיטש ַא ןסעגעג ןוא ןשַאװעג ךיז דיי רעד טָאה בירעמ ךָאנ טשרע
 .ןײרַא שרדמה-תיב ןיא טכארבעגניירַא םיא טָאה שמשמ רעד סָאװ ,ךלימ-ערעיו

 טָאה טקיטכענעג טָאה רע ווו .שרדמה-תיב ןופ קעװַא רעדמערפ רעד זיא טכַאנייב
 גָאטרַאפ רָאנ .טגערפעג טשינ םעד ןגעוו םיא טָאה רענייק ןוא טסווועג טשינ רענייק
 םייב ןענװַאד םלוע ןטימ טלעטשעגקעװא ךיז טָאה רע .קירוצ ןעװעג ןיוש רע זיא
 טשרע .גָאט ןצנַאג ַא ףױא ןענרעל טצעזעג ךיז ןענװַאד ןכָאנ דלַאב ןוא ןינמ ןטשרע
 ךיז טָאה ױזַא .ןײרַא ליומ ןיא סעּפע ןעמונעג רע טָאה ,טכַאנ יד ןלאפעגוצ זיא'ס ןעוו
 .גָאט ןדעי טרזחעגרעביא סע

 ךיז טָאה דיי רעקילײה ַא זַא ,ןעגנאלק טײרּפשרַאפ לייוורעד ךיז ןבָאה לטעטש ןיא
 ךיז טלאהאב סָאװ ,רתסנ ַא ןייז זומ סָאד זא ,טגָאזעג ןבָאה ןשטנעמ לייט .ןזיוואב ָאד
 ,טגאזעג ןבאה ערעדנא .ןרעוו הלגתנ בורקב םתסה-ןמ טעוװ ןוא טלעוו רעד ראפ סיוא
 ,טלַאה רע לייוו ,טָאטש ןייז ןופ ןפָאלטנא זיא רעכלעוו ,תפומ-לעב ַא יאדווא זיא סָאד זא
 .םיתפומ ןזייװַאב ריא ןיא לָאז ןעמ זא ,טרעוו טשינ זיא טלעוו עקידניז עקיטציא יד זַא
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 רעפָאה לאיחי
 א עי עא אי 2 על יע: ט טבע טא לאטא אבקש

 זא ,טנָאמרעד ךיז טָאה ,םיקחרמ יד ןיא דירי ןסיורג ַא ןופ ןעמוקעג זיא סָאװ ,דיי ַא

 ץעגרע ןופ זא ,ןלייצרעד טרעהעג רע טָאה ,דיוב ַא ןיא ןדיי עדמערפ טימ קידנרָאפ
 .ןרָאװעג םלענ ,תפומ-לעב ַא ,דיי רעקיליײה ַא זיא טָאטש ַא

 ןבאה יײז .קינװָאװ-דעמַאל ַא םענעמוקעג"שירפ םעד ןיא ןעזעג ןבאה רעדיוװ לייט
 ,לטעטש ןצנַאג ןראפ בוט ןטיס ַא ןירעד ןעזעג ןוא ,היכז רעסיורג ַא ראפ ןטלַאהעג סע
 .תוקחד סיורג ןיא טבעלעג טציא זיב ןבָאה ןדיי יד ןכלעוו ןיא

 טלעטשעגקעווא ךיז ןוא ןעמוקעג ןענעז טנעה יד ףיוא רעדניק עקנַארק טימ רעבייוו
 ידכב ,ןזייװַאב ךיז טעװ דיי רענעמוקעג-יינ רעד ןענַאװזיּב ןטרַאװ שרדמה-תיב ןראפ
 ןרָאי ןיוש ןענעז סָאװ ,עטריזילַארַאּפ ,סעקילַאק .גנוזענעג ףיוא הכרב ַא םיא ייב ןטעב
 ,םיעגושמ .שרדמה-תיב םוצ טכארבעג ךעלעגעוו ןיא ןעמ טָאה ,ןטעב יד ןיא ןגעלעג גנַאל
 ןעמ טָאה ,םירדח ערעטצניפ ןיא ןסָאלשרַאפ ןוא ןדנובעג ןטלַאהעג טָאה ןעמ עכלעוו
 ,עדנילב .ךיי םענעמוקעג-יינ םוצ טכארבעג ןוא ןייש רעקיטכיל רעד ףיוא טריפעגסיורא
 שרדמהי-תיב ןראפ ןענַאטשעג ןענעז ,ןטײהקנַארק-טיוה טימ ענעגָאלשעג ןוא לפונ-ילוח
 טרַאװעג טָאה רעדעי .ןלייהסיוא ייז ןוא ןעמוקסיורַא טעוװ דיי רעד זיב טראװעג ןוא
 .ךיז רַאפ סנ ַא ףיוא ,םיא ןופ תפומ ַא ףיוא

 עלַא ןבָאה ,שרדמה-תיב ןופ ןײגסױרַא טלָאװעג עגר ַא ףױא טָאה דיי רעד ןעוו
 םיא וצ ןָאטעג סיר א ךיז ,סעקילַאק יד טכַארבעג רעהַא ןבָאה סָאװ עלא ןוא ,עקנַארק
 !קידצ רעקילייה ,טפלעה -- :יירשעג קידנעיאװ ַא טימ

 וא ןיײרַא שרדמה-תיב ןיא ןגיוצעגקירוצ ךיז טָאה דיי רעד
 טרַאװ סָאװ עלַא יד ןגָאז לָאז רע שמשמ םעד ןטעבעג טָאה רע
 ע .טשינ יז רע ןָאק ןפלעה רעבָא ,תונמחר ייז ףיוא טָאה רע זא
 .םיתפומ ןייק ןזייוװַאב טשינ ןָאק ןוא

 רעד זַא ,טלַײצרעד ייז ןוא עטלמַאזרַאפ יד וצ ןעמוקעגסיורא זיא שמש רעד
 ,ןפלעה טשינ םענייק ןָאק ןוא שטנעמ רעטושּפ ַא זיא רע זא ,טגָאז רע .טנייוו דיי רעקילײה
 ןבעגעגוצ שמש רעד טָאה -- ,םתסה"ןמ -- .םיתפומ ןייק ןזיײװַאב טשינ ןָאק רע זַא
 ןבוה טנַאק'צ ,רעכיז ץטַאז רָאנ .טַאצ ןַאז ןעמיקעג טשינ ךָאנ זיא -- ,קידתודוס רעַייז
 הצושי יד ןיוש טצװ ,זדניא ןשיװצ וד ָאי ןיוש זיא דיי רעקיליײה רעד ביוא זַא ,ןוחטב
 .ןעמיק ךַא ףָא

 ןבָאה סָאװ ,עלא יד ןוא ,טנעה יד ףיוא רעדניק עקנַארק יד טימ סעמַאמ יד ןוא
 ,םיעגושמ טַימ ןעמוקעג ןענעז סָאװ עלַא ןוא ,ךעלעגעוו ןיא עטריזילַארַאּפ יד טכַארבעג
 ,עקנַארק-טיוה ןוא לפונ-ילוח ,עמוטש-ביוט ,עדנילב עלא ,םיקוביד ןופ ענעסעזאב טימ
 ןעזעג ןיוש ןבָאה ייז עכלעוו ,העושי רעד ףיוא טרַאװעג ןוא ךיז וצ רעדעי קעווא ןענעז
 ...עטנעָאנ ַאזַא

 ןדמערפ וצ ןעמוקעגוצ ןענעז ,בירעמו החנמ ןיב ,וצ-טכַאנרַאפ ,גָאט ןבלעז םעד
 :ױזַא םיא וצ טגָאזעג ןוא לטעטש ןופ םיטַאבעלַאב עכעלטע דיי

 ןעמיקעג טנעז ריא סווו החמש עסיורג ַא ןוא דובכ רעסיורג ַא זדניא ראפ זיא'ס --
 רעימ ןענעז םידיגנ אק .ְךַא ראפ ןעיט סעפע ןליוו רעימ .ןַארַא לטיעטש ןיא זדניא יצ
 .קחודב סנרפמ עלַא ךעז ןענעז רימ .םידיגנ ַאק לטיעטש ןיא זדניא אב וטשינ .טשינ
 ךעז טעװ ריא בוא ,ןעיט יצ ץלַא ,ונתלוכי יפל ,ךַא רַאפ טיירג ןענעז רעימ רעבא
 ,לטיעטש ןיא זדניא אב ןצעזאב

 -נביוהעג רעסיורג ןיא טרעפטנעעג רעדמערפ רעד טָאה -- !ןדיי ערעייט ,ןדיי --
 עשידיי ענייש יד .םינפ-תלבק אזַא רַאפ .טײקסטיג רעיא רַאפ ךַא חוכ-רשי ַא -- ,טייק
 רעבָא .שפנה תוממורתה ןיא ןַארַא קידנעטש ךעימ טגנערב םיחרוא תסנכה ןיפ הדינ
 .טשינרוג טשינ ףראד ןיא טשינרוג ךיא ליוװ לַאװרעד .טשינרוג ךָאנ ךיא סייוװ לַאװרעד
 עכלעוו הבוט ןייא ןַארַאפ רָאנ זיא ,הבוט ַא ןעיט ָאי ןיוש רעימ טליוו רעיא ביוא רָאנ
 .ןעיט רעימ טנעק ריא

 ןעלעשיפ 'ר אב ןלעופ טעװ ריא בוא ,רעימ ראפ ןַאז טעוו הבוט עטסערג יד --
 טימ ןעמאזיצ ןענרעל יצ היכז יד ןבוה ליוו'כ .ןעמַאזיצ רעימ טימ ןענרעל ןלצעוו לָאז רע
 ,ןעלעשיפ 'ר

 .ןייוועג ַא טימ סױרַא
 ,ןסיורד ןיא םיא ףיוא
 דיי רעטושפ ַא ויא ר
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 עלעטשיפ 'ר

 טימ טדערעגרעביא השקב סדִיי ןדמערפ םעד ןגעוו ןבָאה םיטאבעלַאב עכעלטע יד
 רעבָא רע זיא ,ךיז רַאפ ,ןײלַא טנרעלעג קידנעטש טָאה עלעשיפ 'ר טשטָאכ .ןעלעשיפ 'ר
 טלאוועג םיא ןוא הדמתה ןוא טייקמורפ סדיי ןטימ ןעמונעגרעביא ןעוועג ךיוא
 םעד ןייז וצ אלממ ןעוועג םיכסמ רע טָאה ,לסיבַא ךיז ןטכַארטרַאפ ןכָאנ .ןיײגנגעקטנַא
 .השקב סדיי ןדמערפ

 דא

 -תיב ןגנַאל םייב ךיז ןבענ טצעזעגקעווא עדייב ךיז ייז ןבאה ,ירפרעדניא סנגרָאמוצ
 .ארמג יד טנפעעג ןוא שיט-שרדמה

 עיולב עדלימ ,םינפ לדייא סַאלב ַא ,דרָאב עדנָאלב ַא טַאהעג טָאה עלעשיפ ר
 ןוא םינּפ לעג טרַאה ַא ,דרָאב עצרַאװש ַא טַאהעג טָאה דיי רעדמערפ רעד .ןגיוא
 .קילב ןקיכעטש ,ןפרַאש א טימ ,ןגיוא ענירג

 ףיוא ןוטעג קוק ַא עלעשיפ 'ר טָאה ,ןענרעל ןביוהנא םייב ןטלַאהעג ןבָאה יז ןעוו
 ,ןפרַאש סמענעי ןיא טייקדמערפ עכעלמייהמוא ןַא טּפַאכעגפיוא טָאה רע .ףתוש וי

 קילב םעד ןגרָאברַאפ ,םינּפ ןייז ןעמונעגקעװַא ךיג טָאה רענעי רעּבָא .קילב ןקיכעט
 .ןענרעל ןביױהעגנָא ןוא -- םענייז

 ,טרָאד ןבױהעגנָא ןבָאה ייז .םישדק רדס ןופ ,תוחנמ אתכסמ יד טנרעלעג ןֿבָאה יז
 הנשמ עטירד יד ןבױהעגנַא ןבָאה ייז .רעירפ גָאט ַא טימ ןטלַאהעג ןבָאה עדייב יז ווו
 "ה קרפ םנופ

 טָאה רע .ןוגינ-ארמג םענעמונעגנָא ןטימ ,ךיוה ןענרעל קידנעטש טגעלפ 2 'ר
 ףח ןוא םעט ךס ַא טימ ןעגנערבסיורא ןוגינ-ארמג םעד טגעלפ ןוא לוק ןייש ַא טאהעג
 ,טנרעלעג טָאה דיי רעדמערפ רעד ןעכלעוו טימ ,תוקיתמ אזא ןוא לוק ןייש א רעבָא
 .ןרעה וצ ןעמוקעגסיוא טשינ לָאמנייק ןעלעשיפ 'ר ךָאנ זיא

 הנובל .הנובל אלו ןמש .הנובלו ןמש תונועט שי, :ןבױהעגנָא יד א רעד ןעוו,
 ןפרַאד סָאװ תוחנמ ןַארַאפ .םימשב ןוא לייאמיוב ןפרַאד סָאװ תוהנמ ןַארַאפ) ,"ןמש אלו
 ןייק טשינ ןוא םימשב ןפראד סָאװ תוחנמ ןאראפ .טשינ םימשב ן ןוא לייאמיוב
 -ןמש ןופ םעט ןלעדייא םעד גנוצ רעד ףיוא טליפרעד עלעשיפ 'ר טָאה -- (לייאמיוב
 .םימשב ןופ תוחיר עכעלנייוועגרעסיוא ןעגנַאגעצ ךיז ןענעז ןלַאנַאקדזָאנ ענייז ןיא ןוא תיז

 -םימשב יד ןופ טייקכעלנייוועגרעסיוא יד ןוא תיז-ןמש ןופ םעט ןלעדייא םעד ץוח ַא
 רעד רעכלעוו טימ ,טײקרָאלק יד ,תוריהב סָאד טפילברַאפ ןעלעשיפ 'ר טָאה ,תֹוחיֹר
 טימ ןקינייפ קידנעטש ךיז טגעלפ ןײלַא עלעשיפ 'ר .טנרעלעג טָאה דיי רעדמערפ
 ןענרעל םעניא הלילח טשינ רע טזיירג יצ ,ךיז ייב רעכיז ןעוועג טשינ לָאמניײק ,תוקפס
 טרעפטנעראפ ךיג אישק ַא לָאמא םיא זיא רעמָאט ןעניגרַאפ טשינ ןײלַא ךיז טָאה רע
 ,ץַאלַאּפ ןייז ןיא ךלמ ַא יו ןענרעל ןיא ןעגנַאגעג זיא דיי רעדמערפ רעד רעבא .ןרָאװעג
 עלא ןוא ץלא זא ,טסוװעג סיורָאפ ןופ טלָאװ רע יוװ ,טירט ערעכיז ןוא עקיאור טימ
 .געוו םעד ןטערטּפַא םיא רַאפ ןלעיי

 ןוא טפערט'ס זא ,טפאכעג ךיז עלעשיפ 'ר טָאה ,ןעמאזוצ = געט עכעלטע ךָאנ
 ךיא טָאה רע .ןענרעל סדיי ןדמערפ םוצ וצ ךיז טרעה רָאנ ,טשינ טנרעל ןיילא רע
 ךיז וצ לָאמניק טָאה רע עכלעוו ,ךַאז ַא ,האנה ןענרעל םענופ טָאה ר זא ,טליפ רעד

 םעלא םעד ףױא ךיז טָאה רע ןעװ ,ןקָארשרעד לסיכַא ךיז טַאה א יה "ר
 ןייז ןוא לוק ןייז ,ןוגינ רעד ,ןענרעל סדיי ןדמערפ םענופ ןפוא רעד רעבָא .טּפאכעג
 טשינ חוכ ןייק טָאה רע זא ירא ןצנַאגניא ױזַא ,ןעמונעג ױזַא םי א טָאה ,הרבסה
 טָאה רע שטָאכ ,ןריפ םיא ןופ טזאלעג ךיז טָאה רע ןוא ,ןלעטשוצנגעק םִיא ךיז טאהעג
 ףיוא ,ךרד םענעגייא ןייז יד אדצ ןיא טשינ ןיוש טייג ,עלעשיפ ,רע זא טליפעג
 .געוו ןקיטציאזיב םענעגייא ןייז

 ןַײז רעביא רע טסייר לָאמליײט זא ,ךיז ייב טקרעמַאב טָאה עלעשיפ 'ר רָאנ יװ
 ןבױהעגנָא םענעי רע טָאה ,רעטרעוו סדיי ןדמערפ םוצ וצ ךיז טרעה ןוא ןענרעל
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 אטא א ר א א עי עי יע יי 0 צב יו וי רע טיטאט לג רעפָאה לאיחי

 גנושארעביא עטסעדנימ יד ןזיװעגסױרַא טשינ טָאה רעדמערפ רעד .יבר -- :ןפור

 ײו ,טײקכעלריטַאנ רעצנאג רעד טימ ןעמונעגפיוא סָאד טָאה רע ,טרעקראפ .ןופרעד

 ןייז ןפור טרעהעגפיוא טשינ רעבא טָאה רע .ןייז ןפרָאדַאב עקַאט סָאד טלָאװ יױזַא

 .עלעשיפ 'ר :דימלת
 ץכעלייוורעטנוא ,רעדמערפ רעד טָאה ,ןענרעל ןוא ןציז ןתעב ,גָאט ַא םענייא ןיא

 .טנאה ַא טימ ןוטעג עכָאפ ַא ,ןקרעמַאב טשינ לָאז עלעשיפ 'ר זא
 רעטצנעפ יד טלַארּפעגפיוא טייקזייב רענעסיברַאפ ַא טימ טָאה טניוו רעפרַאש ַא

 טימ םענעביוהעגפיוא ןא טכַארבעגנײרַא ;ןיירַא שרדמה-תיב ןיא ןסירעגניירא ךיז ןוא
 ןגעלעג ןענעז סָאװ ,םירפס יד ןופ ןעלװָאט ערעווש יד ןסירעגפיוא ,ביוטש ןקלָאװ ךיז
 ןענעז סָאװ ,סעמייש יד טגָאיעצ ,רעטעלב ערעייז טשימעג דליוו ןוא ,ןשיט יד ףיוא
 ײז טכַאמעג ןוא ,הרובק וצ ייז ןעגנערב וצ עטיירג קאז א ןיא לקניוו ַא ןיא ןגעלעג
 .שרדמהיתיב ןצנַאג ןרעביא ןעילפ

 ךיז טָאה ,ןענרעל םוצ ליומ סָאד טנפעעג טַאהעג דָארג טָאה רעכלעוו ,עלעשיפ 'ר
 ןוא טקיטשעג שממ ךיז טָאה רע .טניו ןוא ביוטש לסיב רָאּפש ַא טימ ןעגנולשעגנָא
 .טסוהעצ קרַאטש ךיז

 ךיז טעוו עלעשיפ 'ר זיב טרַאװעג .ןענרעל סָאד ןסירעגרעביא טָאה רעדמערפ רעד
 ייבספיוא טָאה עלעשיפ 'ר ןוא טליטשעגנייא ךיז טָאה טניו רעד ןצוו .ןטסוהסיוא
 .טסוהעצ רעדיוו ךיז רע טָאה ,ןענרעל ןעמענ טוװװרּפעג

 -- ,ןעירּפוא לסיבַא ךיז רימָאל -- :ןפורעגנא ךיז רעדמערפ רעד טָאה טלָאמעד
 .תודיסח ןסעומש ןביוהעגנא לייוורעד ןוא

 טָאה רע .ןענרעל ןתעב תודיסח ןסעומש ןופ ןטלאהעג טשינ טייוו טָאה עלעשיפ 'ר
 ליונק א טאהעג טרָאד טלָאװ רע יװ ױזַא ,זדלַאה ןיא םיא טקיטש'ס זַא ,טליפעג רעבא
 רע טָאה םעד ץוח ַא .ןענרעל ןענָאק טשינ יוו-ייס לייוורעד טעװ רע ןוא ,ךיור טימ
 בר :ןפורעג טָאה רע ןכלעוו ,דיי ןדמערפ םעד ךיז ןלעטשוצנגעקטנא טגַאװעג טשינ
 .סעומש םעד טקידנעעג טָאה רענעי זיב .טרעהעגסיוא ןוא ליטש ןסעזעג רע זיא

 רעציבשזיא רעד ךָאנ דלאב ןעוועג זיא'ס .סאוו ןגעוו ןעוועג זיא ןסעומש וצ ןוא
 טראד ןופ ךיז טימ ןעמונעגטימ ןוא קצָאק ןופ קעווא טאהעג זיא ףסוי יכדרמ 'ר .הדיגב
 טָאה טלעוו יד ,טשערעג סָאד ךיז טָאה'ס .טייצ רענעי ןופ םילודג עשידיסח עלא טעמכ
 ...! טייקיניילק ַא ...טרעטיצעג

 .טניו ןטימ השעמ יד טרזחעגרעביא רעדיװ ןענרעל םייב ךיז טָאה סנגרָאמוצ
 ,רעירפ גָאט ַא טימ יװ ,ךיז טָאה רעדמערפ רעד ןוא טסוהעצ ךיז טָאה עלעשיפ 'ר
 ןביוהעגנא רעדיו ןוא -- ,עלעשיפ 'ר ,ןעירּפוא לסיב ַא ךיז רימָאל -- :ןפורעגנָא
 .תודיסח ןסעומש

 ןפסוי יכדרמ 'ר טָאה רע .עציבשזיא ןגעק טרעיפעג טָאה דיי רעדמערפ רעד
 ובר לע קלוחה לכ, :ןירדהנס ןיא ארמג יד טגָאזעגכָאנ טָאה רע .דגוב :ןפורעגנא
 ובר רחא רהרהמה לכ ,הניכש םע השועכ ובר םע הבירמ השועה לכ ,הניכשה לע קלוחכ
 ףיוא טגירק רע יװ זיא ןיבר ןייז ףיוא טגירק סָאװ רעד) "הניכש רחא רהרהמ וליאכ
 סָאד טלאוו רע יװ זיא ,ןיבר ןייז טימ יירעגירק א טכַאמ סָאװ רעד .הניכש רעד
 טלָאװ רע יװ ןזיא ,ןיבר ןייז טקיטכעדראפ סָאװ רעד ,הניכש רעד טימ טכַאמעג
 .(הניכש יד טקיטכעדראפ

 ןייז וצ ןעזוצסיוא ןביוהעגנָא טָאה טניו ןטימ השעמ יד ןעמעוו ,ןעלעשיפ 'ר
 סדיי םעד טָאה ,דיי ןדמערפ םעד םורא טייקידתודוס יד טרעסערגרַאפ ןוא קידהנושמ
 ןפרָאװעגנײרא תודיסחה ילודג יד ןופ עטסערג יד ןגעק ןוא עציבשזיא ןגעק ןרעייפ
 .ןפרָאװעג םיא ךיז ןבאה סיפ ןוא טנעה .טרעטיצעג ןצנַאגניא טָאה רע זא ,דחפ ַאזַא ןיא
 ענייז העפשה יד .טראוו ןייא ןייק טימ טרעדיוורעד טשינ ןדמערפ םעד רעבָא טָאה רצ
 םעד יבגל טליפעג ךיז טָאה עלעשיפ 'ר .ןסקַאװעג קראטש זיא ןעלעשיפ 'ר ףיוא
 ,ןיילק ןוא ךַאװוש ןדמערפ

 ןייק ןעו ןליפא ,ןענרעל ןתעב גָאט ןדעי זא ,לגרה ַא ייז ייב ןרָאװעג זיא'ס ןוא
 העש רעטמיטשאב ַא ןיא טָאה ,ןעוועג טשינ זיא לושכמ רערעדנא ןייק ךיוא ןוא טניוו
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 עלעשיפ 'ר

 ןוא -- ןעירפוא לסיבַא ךעז רימָאל ,עלעשיפ 'ר -- :ןפורעגנָא ךיז רעדמערפ רעד
 .תודיסח ןסעומש ןעמונעג ןעור ןתצשב

 אלל ןעוועג זיא'ס זא ,ץיה ַאזַא ןרָאװעג שרדמה-תיב ןיא זיא ,גָאט ַא םענייא ןיא
 טלָאװ ךַאד םענרעכעלב ןכרוד יו ןעוועג זיא'ס .ןגָארטרַאפ םוצ טשינ שממ ,אושנ
 טימ יװ טפול יד ןדנוצעגנא ןוא ןיירַא שרדמהיתיב ןיא ןסָאגעג יילב רעטילגעצ ךיז
 ןוא ןסעזעג ןע 0 סָאװ ,ייווצ יד ןופ רעמינפ יד ןסָאגַאב ןבָאה ןטסגנא ערעווש .רעייפ
 ףיוא ןענופעג םיצולפ ךיז ןבָאה סָאװ שיפ יװ ,טמעטעעג רעוװש ןבָאה ייז .טנרעלעג
 .שינעקירט רעד

 ןעמ ףראד יו ַאס ,עלעשיפ 'ר -- :ןפורעגנָא רעדמערפ רעד ךיז טָאה טלָאמעד
 .רעיט רעד ראפ ןײגסָארא רימָאל ָאט ,ןעירּפוא לסיבַא טצעי ךעז

 ץיה יד רעבָא .שרדמה-תיב סָאד ןזָאלרַאפ ! טלָאװעג טשינ ךיז טָאה ןעלעשיפ 'ר
 ןיא וליפא וװ ,שרדמה-תיב םעד ןיא .עגר וצ עגר ןופ רעקרַאטש ןרָאװעג זיא טרָאד
 רעקיזיר ַא יו יוזא ןעועג טציא זיא ,קידנטָאש ןוא ליק ןעוועג זיא געט עטסייה יד

 .ןָאטעג לקַאװ ַא ךיז טָאה עלעשיפ 'ר .ןענערבעצ ןיא ןטלַאהעג ךיז טלָאװ ןוויוא-יירעסי
 עדמערפ רעד טָאה טלָאמעד .טשינ רעדָא ןײגסױרַא ָאי -- :טסוװעג טשינ ןיוש
 ליטש ױזַא טגָאזעג סָאד טָאה רע .רעיט יד רַאפ ןײגסָארַא רימָאל -- :טרזחעגרעביא
 רע ןכלעוו טימ דיי רעד זא ,טליפעג ןיוש טָאה רעכלעוו ,עלעשיפ 'ר זא ,קידתודוס ןוא
 ןוא -- :ןוטעג טכַארט ַא טָאה ,דיי רעטושפ ןייק םתס טשינ סעפע זיא ןעמאזוצ טנרעל
 ...? ןגָאז וצ סָאװ רימ רע טָאה רשפא

 עלָאמש ַא ךרודא ,סקניל ןעמונרַאפ ךיז ןיא שרדמהי-תיב ןופ סיורא ןענעז יז
 .שרדמה-תיב ןופ טנַאװ רעדנילב ,רעטשרעטנוא רעד ייב ןענופעג ךיז ןוא עקשזעטס
 ףיט טָאה עלעשיפ 'ר .ייה ןטינשעג-שירפ טימ ןָאטעג עייו ַא טָאה רעדלעפ יד ןופ
 .תושפנ היחמ שממ זיא'ס זַא ,טליפעג ןוא דלעפ ןופ חיר םעד טמע וי

 -נסיוא טרזחעגרעביא רָאנ ,תודיסח טסעומשעג טשינ לָאמ סָאד טָאה רעדמערפ רעד
 ןעוועג ןופרעד זיא עלעשיפ 'ר .רעירפ גָאט ַא ןופ ןוא טנייה ןופ ןענרעל סאד קינייװ
 .ןורכז ןקראטש סדיי םעד ןופ ןראוועג םמותשמ טושפ ךיוא ןוא ןדירפוצ קראטש

 שרדמהי-תיב ןרַאפ לסיבַא ןײגסױרַא גָאט ןדעי ןיוש ייז ןגעלפ ןָא טלָאמעד ןופ
 ןטסטּפָאמַא ןוא תודיסח טסעומשעג ןטלעז ןבָאה יז .טפול רעשירפ טימ ךיז ןּפַאזנָא
 צעל יד ןופ ןענּרעל סָאד טרזחע גרעביא

 תוקיתמ טימ ןוא טיירב ךיז ןגעלפ רעבי 0 עטערָאּפרַאפ ןוא ןדיי עטעװערָאהרַא
 ךיז ןעייג ןדיי עקילייה ייווצ יד יװ ןע זעג ןבאה ייז ןעוו ,ןגינעגרַאפ ןופ ןעלכלימשצצ :
 ןיא ןסעומש ייז זא ,ןסױטשעגנָא ךיז ןבא : ילֵז ,ןסעומש ןוא גצוו ןדשביא קידתומיענב
 עריא ייברעד קידנענַאמרעד ,טשטנצ עג יז ןיא ךיז טָאה ענעדיי ןייא טשינ .ןענרעל
 עטנידרַאפ ,ןדליג רָאּפ יד ראפ הרות ןענרעל ןוא םירדח ןיא ןציז סָאװ ,רעדניק ענעגייא
 .עינַאװערָאה רערעווש ךרוד

 דער טגעלפ דיי רעדמערפ רעד ןוא ןרעה ןיא רעטפיטרַאפ ַא ןייג טגעלפ עלעשיפ 'ר

 ןָאטרַאפ יוזא ןעוועג זיא עלעשיפ 'ר .ןעמוקעגסיוא לאמעלַא טעמכ ןיוש סע זיא יױזַא

 טשינ ןצנאגניא ךיז הוא פרעד ןעוועג טא חיסמ ןצנַאגניא טָאה רע זא ,ןרעה םעניא

 טשינ ןוא ,ןעלעשיפ ,םיא סעומש ןתעשב טריפ רעדמערפ רעד סָאװ ,םעד ןופ טשודיחעג

 ןעוועג ךאד זיא רע .ןריפ ןפרָאדאב עלעשיפ 'ר ךָאד טָאה לכש ןטיול שטָאכ .טרעקרַאפ

 וו ַא ןעוועג זיא רענעי ןוא רעגיה ַא

 6: (} = 5: 6 6! שן בי

 ִּצ

 עדמערפ רעד טָאה לָאמניײא ןענעז יז תעב ןעלעשיפ 'ר ןָאטעג ריפ ַא י
 ,קרַאמ ןטימניא ןענופעג ךיז ייז ןבָאה םיצ

: 

 לּפ זַא ,שרדמהיתיב ןראפ ןעגנַאגעגסױרַא
 .בייוו סעלעשיפ 'ר ןופ םָארק-טינש רעד ןגעקטנַא יונעג

 רעסיורג ןייק טשינ ןוא עי ןייק טשינ .קיטנָאמ רעטסָארּפ ַא ןעוועג זיא'ס

 יד ,םירעיופ יד .טייצ-טינש ןעוועג זיא'ס .ןעמוקעגרָאפ טשינ לטעטש ןיא זיא דירי
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 רעּכָאה לאיחי

 םוש ןייק ןיא .דלעפ ןיא ןעועג געט עצנַאג ןענעז תוחפשמ ערעייז טימ סעטרעיופ
 בייוו סעלעשיפ 'ר ןופ םָארק רעד ןיא רָאנ .הנוק ןייק ןעזעג טשינ טעמכ ןעמ טָאה םָארק
 .סעסקיש עגנוי טימ ןוא סעיוג טימ ,םייוג טימ ,םינוק טימ לופ לָאמַאטימ ןראוועג זי
 ַא ,בייוו סעלעשיפ 'ר .שינעפוטש ַא ןוא שינעגנע ןַא ןרָאװעג םָארק רעד ןיא זיא'פ
 ייז ןוא סעצילָאּפ יד ןופ תורוחס יד טּפעלשעג טָאה ,עטרעמכַאיעצ ַא ןוא ענעגָארטעצ
 ןיא ןענאוונופ ןענאטשראפ טשינ טָאה יז .םינוק יד ןזיוועג ןוא טלקיוועגרעדנאנופ
 ןוא עקשטארג אזַא ,םינוק ןופ עפש  ַאזַא םיצולפ טייצ רעליטש ללכ-ךרדב אזַא
 סָאװ ,הרוחס יד ןזייוו םיא לָאז יז זַא ,טלָאװעג טָאה םינוק יד ןופ רעדעי .שינעכָאקרַאפ
 סעלעשיפ 'ר .זיירפ ןגעוו ןעמוקכרודא םיא טימ ,ןדער םיא טימ רָאנ לָאז יז זַא ,ףרַאד רע
 יכרד עריא .טלפייוצראפ שממ ןעוװעג ,ןבעג הצע ןייק טנָאקעג טשינ ךיז טָאה בייוו
 ןעמיצולּפ םעד ןופ ענעקָארשרעד ןוא דיילק ריא ןיא א ךיז ןבָאה רעדניק עניילק
 .טנייוועג ךעלרעמָאי ןשטנעמ עדמערפ ןופ ףיױלנָא

 טייג ,קרַאמ ןטימ עמאס ןיא ,םָארק רעד ןגעקטנַא זַא ,טקרעמאב יז טָאה םעדניא
 עצנַאג יד יװ ,ןָאטראפ יוזא טסעומש ןוא דיי ןדמערפ ןטימ ןַאמ ריֹא קידתומיענב ךיז
 ןעוועג טשינ רענייק טלָאװ טלעוו רעד ףיוא יו ,ןעגנַאגעגנָא טשינ םיא טלָאװ טלעוו
 ,עדייב יז ץוח ַא

 ,לביאראפ רעפיט ַא ןעגנאגעגפיוא ריא ןיא זיא ןבעל ריא ןיא לָאמ עטשרע סָאד
 ױזַא ןעוועג לָאמעלַא זיא יז ןכלעוו ןופ ,ןַאמ ריא ףיוא שינרעטיברַאפ ַא ןוא סעכ ַא
 ןבאה ּסָאװ ,רעדניק יד ןופ ךיז ןסירעגקעווא יז טָאה גנַאל קידנרעלק טשינ .ץלָאטש
 ןיא ןפָאלעגסיורא ןוא םינוק עדמערפ יד טימ בלעוועג סָאד טזָאלעג ,ריא ןיא טּפעלקעג
 טרעדנעראפ א טימ ןוא טנעה יד ןעמונעגרעדנאנופ ,ןדיי ייווצ יד וצ וצ זיא יז .ןסיורד
 : ןגירשעגסיוא ,סורדראפ ןוא קערש ןופ לוק ַא טימ ,לוק

 םורק עליפ ַא טקישעגיצ רעימ טָאה רעטשרעבייא רעד !תונמחר בָאה !עלעשיפ --
 ןַאז טניזיג ןלָאז רעדניק יד .הצע ןַאק ןביעג טשינ ןיילא ךעז ןעק ךיא .םינוק טַימ
 .יצ לסיבא רעימ ףלעה ןיא ןַארַא םיק ,עלעשיפ קא רעימ ןיפ ןסַאר ןיא ןעייטש
 !ןבוה תונמחר ְךֶא רעימ ףֶא לומא טסגיעמ .שטנעמ ַא ךָא ךָאד ךיא ןיב ףוס-לכ-ףוס

 ןעוו ,ענעדיי א .רעטמעשרַאפ ַא ןוא רעטלמוטעצ ַא ן ןבילבעג זיא עלעשיפ 'ר
 םִיא טָאה ךַאז ַאזַא ,ןדער םִיא וצ ןוא סַאג ןיא ןלעטשּפָא םיא לָאז ,ענעגייא ןַא וליּפַא
 .רעטיױו ןייג ןוא טירט ַא ןכַאמ טוװרּפעג טָאה רע .ןפָארטעג טשינ לָאמנייק ךָאנ
 .םיא ןופ ןענַאטשעגּפָא טשינ זיא ענעדיי יד רעבָא

 ַא טרָאפ ךָאד ןיב'כ ,רעבא ,השיא ןַא יװ רעיעמ טשינ עקַאט ןיב'כ !עלעשיפ --
 .ןענומרעד יצ טרעוװ טשינ ןיב'כ ןעמונ סנעמיעוו ,םיעד ןיפ שינעפעשעב

 ,טרירעג קידנעטש םיא ןבָאה תונעט עריא .ןָאטעג לקַאװ א ךיז טָאה עלעשיפ 'ר
 ַא ןענאטשעג טציא זיא רע .ץרַאה לדייא ןייז ןופ ןשינעפיט יד וצ זיב ןעוועג עגונ
 רע טָאה טײהנגעלרַאפ סיורג ןיא .ןָאט וצ סָאװ טסוװעג טשינ ןוא רעטרעדורעצ
 .געװסיוא ןא טכוזעג םיא ייב טלָאװ רע יו ,דיי ןדמערפ םוצ קילב ןייז ןדנַאװעג

 ןָאטעג קילב ןײק טשינ .ןעלעשיפ 'ר ןופ םינּפ ןייז טרעקעגּפא טָאה רעדמערפ רעד
 :שירעלעפאב טעמכ ,גנערטש םיא וצ רע טָאה טגאזעג רצבָא .םיא ףיוא

 .שרדמהיתיב ןיא ךַא ףֵא ןטרַאװ לעוו'כ .םורק ןיא ןַארַא טייג ,עלעשיפ 'ר --
 -ּפָארא ןא טימ ןעגנַאגעג יא רע .כלעוועג ןיא ןעגנַאגעגנײרַא זיא עלעשיפ 'ר

 יד ןופ םענייק ףיוא טקוקעגמוא טשינ ךיז טָאה רע .רעטמעשרַאפ ַא ,ּפָאק ןטזָאלעג
 .טרעפטנעעג טשינ רע טָאה ,ןדנָאװעג םיא וצ ךיז טָאה עיוג ַא רעדא יוג ַא ןעוו .םינוק
 ,תורוחס טגנאלרעד :ןסייהעג םיא טָאה בייוו ןייז סָאװ ,סָאד ןאטעג רָאנ טָאה רע
 ןייז ןיא טריפעג ךיז טָאה רע .טגיילעגקעווא ,ןעמונעג ,טלקיוװעגוצ ,ייז טלקיוועגפיוא
 .תרשמ ַא ,רעדמערפ ַא ןעוועג טרַאד טלָאװ רע יװ ,םָארק רענעגייא

 ןעמ טָאה םישדח ןופ ךשמ ןיא .ןעגנַאגעג ןוא ןעמוקעג םינוק ןענעז גָאט ןצנַאג ַא
 'ר .קיטנָאמ ןטסָארּפ םעד ןיא יו ,טזיילעג טשינ ליפוזַא םָארק רעקיזָאד רעד ןיא
 טרָאד ןופ רעּכיג סָאװ טלָאװעג ,ריט רעד ֹוצ ןקילב ןפרָאװעג רדסּכ טָאה א
 -רעביא טּפָא טָאה סָאװ ,בייוו ןייז ןופ עמיטש עקידנטעב יד רעבא .ןרעוו ןענירטנ
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 עלעשיפ 'ר

 ,עצילָאפ עכױה עד ןיפ הרוחס לקיטש סוד גנאלרעד ,לחומ עמ ַאז עלעשיפ :טרזחעג
 טָא .רדסכ ױזַא ןוא ,עצילאפ יד רעביא ןיפ ,שיט ןרעטניא ןיפ ,עצילָאפ רעקניל עד ןיפ
 טָאה ,הענכה רועיט ַא ןָא ןעוועג זיא'ס רעכלעוו ןיא ,בייוו ןייז ןופ עמיטש עקידנטעב יד
 .טרָא םוצ טעוװָאקעגוצ ןקיצראהכייוו םעד ,ןלעדיײא םעד ,םיא

 טָאה ,ברעמ וצ ןגיינ ןבױהעגנָא ךיז טָאה ןוז יד ןעוו ,ןײרַא גָאט ןיא טעּפש טשרע
 .ןיירַא שרדמה-תיב ןיא ןפיולוצ ןעמוקעג ןוא םָארק רעד ןופ ןסירעגסױרַא עלעשיפ 'ר ךיז
 ַא יו ,שיט םוצ טרַאשעגוצ ךיז .בנג תשובכ דיי ןדמערפ ןרַאפ טמעשעג ךיז טָאה רע
 .טצעזעגקעוװַא ךיז ןוא ,לגניי-רדח טקיטעּפשרַאפ

 ,םעד ןופ טרעדנוװרַאפ ןייז וצ ןעזעגסיוא טשינראג טָאה רעדמערפ רעד רעבא
 ארמג יד טשימעגפיוא טָאה רע .ןעמוקעגקירוצ טשינ גנַאל ױזַא זיא עלעטיפ 'ר סָאװ
 ןעלעשיפ 'ר טלָאװ רע יװ ,ןטלַאהעג ,ןײגסױרַא ןראפ ,ןבָאה ייז ווו ,טרָא םעד ףיוא
 ןעמַאזצ ןענרעל יז עכלעוו ,ארמג יד טנרעלעג טשינ רע טָאה ,םיא ןָא זא ,ןזיוועג

 סױרַא בייוו ןייז זיא ןסעגעגּפָא ןוא ןעמוקעגמײהַא זיא עלעשיפ 'ר ןעוו ,טכַאנייב
 :הנעט א טימ םיִא וצ

 ?ןריעוו טצרַאװשרַאפ ױזַא ןלָאז רימ זַא ,רועיש רעד זיא גנַאל יו ,עלעשִיֿפ --
 זיא סנ רעד ןיא .סנ ַא ןעוועג זיא ,םורק יד ןיא ןעיעשעג טנַאה זיא סוװ ץלַא סוד
 גיערפ .ןיינ ףָא ּפָאק ןטימ טשינ לקָאש .עלעשיפ ,ָאי .עלעשיפ ,תוכז ןַאד ןיא ןעיעשעג
 ?ןריעוװ טכשוחרַאפ ךעבענ ױזַא רעדניק ערעזדניא ןלָאז סוווראפ ,עלעשיפ ,ךעד ךעי
 טכער .ַאק ןבוה טשינ ייז ןלָאז סָאװראפ ?ןעמיקּפוא ייז ןפרַאד דניז סנעמיעוו ראפ
 טימ ערעייז גיעט יד ןעמיקכרָאדַא ןפרַאד ייז ןלָאז סווורַאפ ?רעטניוװו ףֶא שובלמ לקיטש
 יצ טשינ בָאה'כ ןעוו ,הפרח טימ ןקעדַאב ןפרַאד ךעז םינּפ ןַאמ לָאז סווורַאפ ? סווו-עליב
 ,ךעד טיעב'כ רעמ גוז ?רעדניק יד רַאפ טלעג-תודמילמ סָאד טַאצ רעד ןיא ןלוצַאב
 ,ןַארַא םורק ןיא גוט ןיא העש ַא ףֶא שטָאכ ןעמיקעג טסלָאװ יד ןעוו ? סווורַאפ ,עלעשיפ
 .זיא'ס יו שרעדנַא ןעוועג ץלַא טלָאװ

 עריא ךיז ףיוא ןלַאפ טזָאלעג טָאה רע .ןגיושעג ןוא טרעהעג טָאה עלעשיפ 'ר
 ןרָאװעג םיא זיא תוקלמ יד ןופ תעב רעבָא .רופיכ-םוי ברע תוקלמ יד יו ,רעטרעוו
 ןפיוא רעווש ןרָאװעג רעטרעוו עריא ןופ םיא זיא ,המשנ ןוא ץרַאה ןפיוא טכייל ,גנירג
 ןופ ליפעג סױרג ַא .טקירדעג ןוא טגילעצ טרָאד ךיז טלָאװ ןייטש ַא יװ ,ץרַאה
 ַא ןצנַאגניא טליפרעד ךיז טָאה רע ןוא טימעג ןייז טגנערדַאב טָאה טייקידלוש
 .ןרעפטנע וצ ריא טרַאװ ןייא ןייק ליומ ןייז ןיא ןענופעג טשינ .רענעכָארבעצ

 רעדיוו ןוא .טייקנסיברַאפ יוװ ,תונשקע יװ ןגייווש ןייז ןעמונעגנָא טָאה בייוו ןייז
 יז ןכלעוו טימ ,ןַאמ ריא וצ ריא ןיא ןעגנַאגעגפיוא גנורעטיברַאפ ַא ןוא סעכ ַא זיא
 .ןַאמ ריא זיא רע זַא ,היכז ַא רַאפ ןטלַאהעג ךיז ןוא טסיירגעג טציא זיב ךיז טָאה

 :דייר-ףארטש םיא וצ ןדער ןביוהעגנָא ןוא לוק ריא ןביוהעגפיוא טָאה יז
 ץלַא סוד .ןדַאל ןלָאז רעדניק ערעזדניא זַא טשינ ןעמ ליוו למיה ןיא ,עלעשיפ --

 הלילח ךיז יטסליו !עלעשיפ ,למיה ןיפ סנ ַא ןעוװעג זיא ,ןעיעשעג טנַאה זיא סווװ
 !?רעפעשַאב ןיפ ןוצר םעד ןלעטשנגײקטנַא

 זיא דחפ רעדליוו ַא .דייר סבייוו ןייז ןופ טּרעטיצעגפיוא ןצנַאגניא טָאה עלעשיפ 'ר
 ייב טרָאװ ןוא ךיוה עמש-תאירק ןופ רעטרעוו יד ןגָאז ןביוהעגנָא טָאה רע .ןלַאפַאב םיא
 טיצ'ס סָאװ ,סזייב סעּפע ךיז ןופ ןגָאיראפ תוחוכ עלַא טימ ןלעװ טלָאװ רע יװ ,טרָאװ
 גנושטּפעש ַא ,רעטסילפ ַא ,שחל א טרעהרעד רע טָאה דייר סבייוו ןייז ןיא .ןָא םיא ףיוא
 .."ער לכמ יתוא לאגה ךאלמה, :רעטרעוו יד טימ ןגירשעצ ךיז ןוא -- ןטש ןופ

 זיא ,עמש-תאירק ןופ רעטרעוו יד ליומ סנאמ ריא ןופ טרעהרעד טָאה בייוו ןַײז ןעוו
 ַא טימ ןכָארבעגסױא ןוא טעב ןפיוא ןפרָאװעגרעדינא ךיז ,רדח-ףָאלש ןיא ןיײרַא יז
 .ןייוועג סיורג

 ןַאמ ריא טפַאשרַאפ טָאה יז סָאװ ,קיטייו סיורג ןופ ,הטרח ןופ טנייוועג טָאה יז
 טנָאמרעד ךיז טָאה יז ןעוו .קידניז ןוא קירדינ טליפרעד ךיז יז טָאה לָאמַאטימ .רעצ
 טלעטשעגפָא םיא טָאה יז תעב ןַאמ ןשידמול ,ןלעדייא ריא ןופ םינפ עטמעשרַאפ סָאד
 וצ שואיי סיורג ןופ ןעוועג טיירג יז זיא ,תונעט טימ םִיא וצ סיורא ןוא סַאג ןטימניא
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 רעפָאה לאיהי

 טָאה ןייוועג ריא ןיא .טנפעעג ריא ןיא ךיז טָאה ןרערט ןופ לַאוװק ַא .השעמ ַא הלילח ןייגַאב
 סָאװ ,ןָאטּפָא טלָאװעג טָאה יז סָאװ ,םעד רַאפ ןייז לחומ ריא לָאז רע טָאג ןטעבעג יז
 טָאג ןטעבעג טָאה יז .ןענרעל ןופ ןַאמ ריא ןייז לטבמ הסנרּפ בילוצ טלָאװעג טָאה יז
 ,ץלַא סָאד ןרעטשעצ טנעה ענעגייא יד טימ טלָאװעג טָאה יז סָאװ ,רַאפרעד גנובעגרַאפ
 .ןבעל ריא ןופ ןכות ןוא דוסי רעד ,ןיז רעד ןעוועג זיא סָאװ

 ַא ןציז ןבילבעג ןוא ןייועג קידשואי סבייו ןייז טרעהעג טָאה עלעשיפ 'ר
 ןופ ,טייקטרעטיברַאפ ןופ ױזַא יז טנייוו סָאד זַא ,רעכיז ןעוועג זיא רע .רעטמעלקרַאפ
 טנייו סָאד זא ;ןבעל םערָא ,טכשוחרַאפ רעייז ראפ ךיז וצ ןוא רעדניק יד וצ תונמחר
 ףיוא םוא טשיּפ ירמגל ךיז טקוק סָאװ ,ןעלעשיפ ,םיא וצ הנעט רעסיורג ןופ ױזַא יז
 .הדובע ןוא הרות ןופ טלעוו רעד ןיא ,טלעוו ןייז ןיא ןָאטרַאפ קר זיא ןוא תיב-ינב ענייז

 לָאמניײק זיא יז .ריא וצ טייקכעלטרעצ טימ ןרָאװעג טלופעגרעביא זיא ץרַאה ןייז
 סטנעָאנ וצ סעּפע ןעוועג זיא ?בייוו , .בייוו ַא יו ןעגנַאגעגפיוא טשינ הבשחמ ןייז ןיא
 .שורּפ ןייק ןעוועג טשינ זיא רע .רעטייוו לסיבַא ןטלַאה טלָאװעג ךיז טָאה רע ןכלעוו ןופ
 ,העידי ַא טַאהעג טָאה רע .תוצירּפ רַאפ יו טקנוּפ תושירּפ רַאפ טַאהעג ארומ טָאה רע
 טוָאלעגנײרַא טשינ יז רע טָאה הבשחמה-םלוע ןייז ןיא רעבָא .בייוו ןייז זיא יז זַא ,ןסיוו ַא

 ןגעוו אקווד רָאנ ,רעדניק יד ןגעוו טשינ .ריא ןגעוו רָאנ טכַארטעג רע טָאה טציא
 ?יז רעבא .לרוג רעייז זיא לרוג ןייז .שיילפ ןוא טולב ןייז ןענעז רעדניק יד .ריא
 ? םיא בילוצ ןדייל ױזַא יז ףראד סאוורַאפ

 ןעוועג זיא הוח רָאנ רעבָא .םימשה ןמ זיא ןושאר גוויז ןוא .גוויז ןייז זיא יז ,תמא
 רשבו ימצעמ םצע םעפה תאז, :טגאז הרות יד יװ ױזַא ,שיילפ ןוא ןייב סנושארה םדא
 ןופ שיילפ ןוא רענייב עניימ ןופ ןייב ַא סאד זיא לָאמ סָאד) "השא ארקי תאזל ירשבמ
 .(יורפ ןרעוו ןפורעג לָאז עקיזָאד יד ,שיילפ ןיימ

 לאמנייק טָאה יז לייוו רַאפרעד ,ךיז ןופ טייוו ןטלאהעג יז טָאה רע לייוו רַאפרעד
 םיא טָאה .ריא וצ טייקדמערפ ןייז עקַאט ,הבשחמ ןייז ןיא טרָא ןייק ןעמונרַאפ טשינ
 טלָאװעג ,קידלוש ריא יבגל טליפעג ךיז טָאה רע .ליפעג סיורג ַא טימ טליפעגנָא טציא
 .סָאװ טימ טסווװעג טשינ רעבָא ,ןקיטיגרַאפ ריא סעּפע טימ ,ןייז ביטמ סעּפע טימ ריא

 רע ןעוו .ןפָאלשעגנייא בייוו סעלעשיפ 'ר זיא ,טייקנריולראפ סיורג ןופ ,ןייוועג ןופ
 ךיז ןוא טכיל סָאד ןשָאלעגסױא רע טָאה ,טליטשעגנייא ךיז טָאה יז זא ,טקרעמַאב טָאה
 .ןפָאלש טגיילעג ךיוא

 ינימ לכ .טנָאקעג טשינ ןפוא םושב ןפָאלשניײא רעבָא ,"ליּפמה, טגָאזעג טָאה רע
 ךיז ןופ טגָאיעג רע טָאה ליּפמה ןכאנ .חומ ןייז טליפעגנא ןבָאה תובשחמ עקידכופיה
 -תאירק לָאמַאכָאנ טנעיילעג טָאה עלעשיפ י'ר .ןגָאיראפ טנאקעג טשינ רעבָא ,קנאדעג ןדעי
 .ןֿפָאלשנייא טשינ ןָאק סָאװ ,םענייא ןגעוו ימלשורי ןיא טגנערבעג טרעוו סָאד יװ ,עמש
 ליפמה, :ליּפמה ןופ רעטרצעוו יד טרזחעגרעביא טָאה רע .ןפלָאהעג טשינ טָאה סָאד רעבָא
 .(ןגיױא עניימ ףיא ףָאלש ןופ ןעייו ןָא טפרַאװ סָאװ רעד) "יניע לע הניש ילבח
 רע טָאה טניײיה .ןפָאלשעגנייא ףכית רע זיא טגיילעג ךיז טָאה רע ראנ יװ ,לָאמעלַא
 רעד רעבָא .ןפָאלשניײיא ןופ ןעייוו יד טליפעג ןבעל ןייז ןיא לָאמ עטשרע סָאד רשפא
 ,ןעמוקעג טשינ ץלא זיא אפוג ףאלש

 טנרעל רע ןכלעוו טימ ,דיי ןדמערפ םעד ןיא טנָאמרעד עלעשיפ 'ר ךיז טָאה םיצולּפ
 טנייה זיא סָאװ ,ץלַא ןדמערפ םעד ןלייצרעד וצ טכַאמעגּפָא ךיז ייב טָאה רע .ןעמאזוצ
 .ןייז טצוו ױזַא ,ןגָאז טעוװ רעדמערפ רעד יװ ױזַא ןוא .הצע ןַא םיא טימ ןטלַאה ,ןעשעג

 ןיא ,ףכית רע זיא הטלחה עקיזָאד יד ןעמונעגנָא ךיז ייב טָאה עלעשיפ 'ר רָאנ יו
 ,ןפָאלשעגנייא ,עגר התוא רעד

: 

 ,דיי ןדמערפ םוצ ןעגנַאגעגוצ עלעשיפ 'ר זיא ,ןענװַאד ןכָאנ דלַאב ,סנגרָאמוצ
 ןוא ךיז ןבענ םיא טצעזעגקעווַא .שרדמה-תיב ןופ לקניוו ַא ןיא םיא ןעמונעגקעווַא
 ,ןפָאלרַאפ םיא טימ רעירפ גָאט ַא טימ ךיז זיא סָאװ ,ץלַא טלייצרעד יונעג
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 עלעשיפ 'ר

 לופ ןרָאװעג זיא בלעוועג סָאד ױזַא יו ,ןדמערפ םעד טלייצרעד טָאה עלעשיפ 'ר
 רעטושּפ ַא ןעוועג זיא'ס שטָאכ ,ןזיוװַאב טרָאד ךיז טָאה ,עלעשיפ ,רע רָאנ יו ,םינוק טימ
 רע .ןגיוא יד ראפ הנוק ןייק טשינ ןעמ טעז ללכי-ךרדב ןעוו ,טייצ-טינש ןוא קיטנָאמ
 רעד ןוא טנעה יד ןופ תורוחס יד ןסירעג ןבָאה םינוק יד ױזַא יו ,טלייצרעד םיא טָאה
 .ךרעב םישדח יירד ןופ ךשמ ןיא ךעלנייוועג יו רעסערג ןעוועג גָאט םעד זיא ןוידפ
 ןייז ,טרָאװ ייב טרָאװ ,הלמב הלמ ןדמערפ םעד ןבעגעגרעביא עלעשיפ 'ר טָאה ףוסל
 .םיא וצ תונעט סבייוו

 יז ןיא טגיײלעגנײרַא ,ליפעג ליפוזַא טימ ןבעגעגרעביא תונעט סבייוו ןייז טָאה רע
 טלָאװ ,עלעשיפ ,רע יו ןעזסיוא טנָאקעג טָאה דיי ןדמערפ םעד זַא ,ץרַאה ליפיוזַא
 עלעשיפ 'ר זיא ןתמא רעד ןיא .טכערעג ןבעגעג ריא טלָאװ רע יו ,דצ ריא ףיוא ןעוועג
 ,רעדניק ןוא בייוו טזָאלרַאפ אמתסמ רע טָאה ןיילא סָאװ ,דיי רעד זא ,רעכיז ןעוועג
 ןעוועג קסוע רָאנ ןוא ןסעזעג געט עצנַאג ןוא דמערפ רעד ןיא ןרעגלַאװ ךיז ןעמוקעג
 יו ,היה אלכ תונעט סבייוו ןייז טנַאה רעד טימ ןכַאמקעװַא טעוו דיי רעד זַא ,הרותב
 דגנכ הרות דומלתו, ,עלעשיפ -- :םיא וצ ןָאט גָאז ַא ןוא ,ןעוועג טשינרָאג ןטלָאװ ייז
 .ץלא ןגעקטנא זיא הרות ןענרעל ,"םלוכ

 טשינ ךָאד רעבא ,ןעלעשיפ 'ר טרעפטנעעג ױזַא עקַאט טָאה דיי רעדמערפ רעד
 ...ױזַא ןצנַאגניא

 :טגאזעג ןוא טכַארטעג גנַאל רע טָאה ,שאר דבוכב ץלַא ןרעהסיוא ןכָאנ
 זיא יו ןיא .יז טָאה ,אלימ ,תונעט טָאה ענעדיא יד סווװ סוד .עלעשיפ 'ר טרעה --

 ךעז יטסלָאז הרות רעד ןיא ןיא ןסע יטסלָאז ץלַאז טימ טיורב ,לכאת חלמב תפ רעד
 ַא זא ,רעימ טגוז ריא סווו סוד רָאנ .תונעט ץלַא טָאה ענעדיא ַא סוװ עלַאמ ? ןעימ
 קיטנומ רעטושפ ַא ןעוויג זיא'ס שטָאכ ,ןעגנַאגעג ןיא ןעמיקעג םינוק ןענעז גוט ןצנאג
 זיא ריא טיעז סוד ,הנוק ַאק טשינ ןעמ טעז ךעלנייוועג ןעוו ,טַאצ-טינש זיא'ס ןיא
 .שרעדנַא סעּפע רוג ןיוש

 טָאה סו ָאט ,למיה ןיפ הרזג ַא סע זיא ,עלעשיפ 'ר ,רבדה אצי 'המ ביוא ,םירָאװ --
 ...? ןגוז יצ םדו רשב רעטושפ ַא וד ןיוש

 לכש ןייז וצ זיא רע טניז .הנווכ סדיי ןדמערפ םעד טּפַאכעגפיוא טָאה עלעשיפ 'ר
 טשינ ךימ גנערב ,"ןויסנ ידיל ונאיבת לא, ןטעבעג סייה קידנעטש רע טָאה ,ןעמוקעג
 םיא זומ ןוא ןויסנ ַא ראפ טייטש רע זא ,שוחב טליפעג רע טָאה טציא .ווורפ ןייק וצ
 .טשינ הרירב ןייק טָאה ,ןיײגנגעקטנַא

 ןייגוצקירוצ טָאטש רעבא .ןסיײבנָא ןסעגעגּפא ,ןעגנאגעג םייהַא זיא עלעשיפ 'ר
 קנַאש רעד ןבענ טלעטשעגקעװַא ךיז ןוא םָארק רעד ןיא ןיירַא רע זיא שרדמהיתיב ןיא
 .תורוחס יד טימ

 טנא ץרַאה סָאד ריא ןיא זיא םָארק רעד ןיא ןעזרעד םיא טָאה בייוו ןייז ןעוו
 ט ַא יז טָאה ,ךַאז עטכעלש ַא ןיטעגּפוא בָאה'כ .דיירק יו סייוו ןרָאװעג זיא יז
 ,תועד ןייק ןַאמ ריא ןגָאז וצ טגַאװעג טשינ רעמ רעבָא .ןאטעג

 רעדיוו זיא'ס .סעסקיש ןוא סעיוג ,םייוג :םינוק ןעמוקנָא ןביױהעגנָא ןבָאה רעדיוו
 ןיא דמערפ טליפעג טשינ לָאמסָאד ןיוש ךיז טָאה עלעשיפ 'ר .גנַארדעג ַא ןרָאװעג
 טשינ .סָאבעלַאב השעמ .ןגייא טליפעג טרָאד טנייה ךיז טָאה רע .רענייז סָארק רעד
 יד וצ טרעהעגוצ ךיז רָאנ ,ןעגנַאלרעד סעּפע ןטעב םיא טעװ בייוו ןייז זיב טרַאװעג
 טָאה רע .טלָאװעג ןבָאה ייז סָאװ תורוחס יד ןזיװַאב ייז ןוא ןעגנַאלרַאפ סמינוק
 םינוק יד טגָאזעג ןײלַא ןוא ,"סוד טסָאק לפיו רעמ גוז, -- :בייוו םעד טגערפעג
 .ןזיירּפ יד

 -תיב ןיא ןעמוקעג ןוא םָארק יד טזָאלראפ רע טָאה ןיירא גָאט ןיא טעּפש טשרע
 ,אתכסמ יד ןענרעל ןטימ םיא ףיוא טרַאװעג רעדיו טָאה דיי רעדמערפ רעד .שרדמה
 .ןעמאזוצ טנרעלעג ןבָאה ייז עכלעוו

 ךיז טָאה בייו סעלעשיפ 'ר .געט רָאּפ ענייש ַא טרזחעגרעביא סע ךיז טָאה ױזַא
 ,ןַאמ ריא סָאװ ,ןָאטעג טשינ ריא טָאה'ס ייוו יו .ןרחסמ סנַאמ ריא וצ טניווועגוצ ךיג
 םייוג ןשיוצ םָארק רעד ןיא רָאג טייטש ,ןענרעל ןוא ןציז לָאז רע טאטש ,ןדמל רעד

 .ןלַאּפ
 טכַאר
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 רעּפַאה לאיחי

 רעדניק ערעייז סָאװ ,טימרעד טסיירטעג ץרַאה שימַאמ ריא רעבָא ךיז טָאה ,סעיוג טימ
 .טציא זיב יװ ,ןרעװ טקיניײּפעג ןפרַאד טשינ ,ןרעװו טכירעגפיוא ןלעוו

 טשינ לָאמסָאד יז טָאה ,הרוחס ךָאנ ןילבול ןייק ןרָאפ ןפרַאדאב טָאה יז ןעוו
 ןַאמ ריא טזָאלעגרעביא רָאנ ,רעהַא לקזיב ןָאט סָאד טגעלפ יז יװ םָארק יד ןסָאלשרַאֿפ
 .גָאט ןצנַאג ַא ףיוא םָארק רעד ןיא

 "החנמ וצ טשרע ןײרַא שרדמה -תיב ןיא גָאט םעד ןעמוקעג זיא עלעשיפ 'ר ןעוו
 .ןזיוועג טשינ סנגרָאמוצ ךיוא ךיז טָאה רע .ןעוועג טשינ דיי רעדמערפ רעד זיא ,בירעמ

 ..ןרָאװעג םלענ זיא דיי רעדמערפ רעד
 ,טכַארטעג .ןרעוװ םלענ סנדמערפ ןבילוצ ןקָארשעג לסיבַא ךיז טָאה עלעשיפ 'ר

 ןצנאג ַא טזָאלעג םיא טָאה רע סָאװ ,םעד טימ ןעוועג דובכב עגופ םיא רע טָאה רעמַאט
 ,למיה ןופ הריזג ַא ןגעוו דייר סדיי םעד טנָאמרעד ךיז טָאה רע ןעוו רעבָא .ןײלַא גָאט
 .טקיאורַאב ןצנַאגניא ךיז רע טָאה ,ותעד חנ זיא

 םלענ סנדמערפ םעד עילעװַאנ ןַײק ןעוועג טשינ זיא טייל עשלטעטש יד רַאפ
 םעד ןיוש .ןפָארטעג טַאהעג לטעטש םעד ןיא ןיוש ךיז ןבָאה ןכַאז עכלעזַא .ןרעוו
 ,טגָאזעג ןוא םיא וצ ןעמוקעג ןענעז ינּפ יד תעשב ,רעפטנע רעקידנדיימסיוא סנדמערפ
 רַאפ זַיא ,ןצעזַאב ָאד ךיז ליוו רע ביוא םיא רַאפ ןגרָאז וצ טיירג זיא לטעטש סָאד זא
 עגר רעד ןופ ןיוש .ןעשעג רעטעּפש זיא סָאװ ,םעד ףיוא שינערעהוצנָא ןַא ןעוועג ייז
 .ןביילב טשינ ייז ייב טעוװ רע זא ,טסווועג ייז ןבָאה ןָא

 יד ןוא עטריזילַארַאּפ יד ,סעקילַאק יד ,רעדניק עקנַארק יד טימ סעמַאמ יד רָאנ
 ןבָאה סָאװ עלַא יד ,ןטײהקנַארק-טױה טימ ענעגָאלשעג יד ןוא לפונ-ללוח יד ,עדנילב
 ,ןרעװ ןזענעג ןלָאז יז ןוא הכרב ַא ןבעג ייז לָאז רע ,תפומ סדיי ןדמערפ ןפיוא טרַאװעג
 .לרוג ןרעטצניפ רעייז טנייוװַאב ןוא ןרעוו ןדניוושרַאפ סדיי םעד טרעיודאב ןבָאה ייז רָאנ

 ןצנַאגניא ךיז עלעשיפ 'ר טָאה ,לטעטש ןופ קעװַא זיא רעדמערפ רעד יוװ םעדכָאנ
 .רחסמ ןיא טזָאלעגניײרַא

 ןשערד ןוא ןדיינש סָאד טקידנעעג ןרעייש יד ןיא ןוא רעדלעפ יד ףיוא ךיז טָאה'ס
 שינעטערעג רעייז טפיוקרַאפ ןבָאה רעפרעד עקימורַא יד ןופ םירעוּפ יד .תואובת יד
 טציא ןענעז ןעמָארק-טינש עלַא ןיא .תורוחס ןפיוקנייא ןיירַא לטעטש ןיא ןעמוקעג ןוא
 טקַאּפעג לופ ןעוועג רדסכ זיא םָארק רעד ןיא ןעלעשיפ 'ר ייב רעבָא .םינוק ןעוועג
 .ןעמָארק ערעדנא טימ ןכיילגרַאפ וצ טשינרָאג ,םינוק טימ

 סעיוג יד ןוא בייוו סעלעשיפ 'ר ייב טפיוקעג ןבָאה םייוג יד זַא ,ןעשעג ױזַא זיא'ס
 .ןײלַא ןעלעשיפ 'ר ייב ןפיוק טלָאװעג רָאנ ןבָאה סעסקיש יד טימ

 רעדנָאלב ַא ןוא ןגיוא עיולב טימ .רעכיילג ַא ןוא רעכיוה ַא ,רענייש ַא ןעוועג זיא רע
 .םיא וצ ןגױצעג קרַאטש סע טָאה סעסקיש יד טימ סעיוג יד ןוא ,דרָאב

 זַא ןדיוב ןוא ןעמָארק עלַא ןיא ,םידירי עלַא ףיוא טריפעג טלָאמעד ךיז טָאה'ס
 ןטימ ןעמוקכרודַא ןלעװ ,עיױג ַא טימ רעדָא יג ַא טימ טגעלפ ,ענעדיי ַא יצ ,דיי ַא ןעוו
 יד יצ ,דיי רעד טָאה ,ןפיוקראפ רעדא ןפיוק טלָאװעג ןבָאה ייז סָאװ ,סעּפע ףיוא זיירּפ
 .ײרַא עינָאלד רענעפָא רעד ןיא טּפַאלקעגנײרַא ןוא טנַאה ַא ייז ייב ןעמונעג ענעדיי
 ,יוג רעד ןוא ,חקמ ןופ טזָאלעגּפָארַא סעּפע ,ענעדיי יצ ,דיי רעד טָאה ּפַאלק ןדעי טימ
 רעד ןוא טזאלענּפָארַא טָאה יוג רעד ,טרעקרַאפ רעדָא .טגיילרעד סעּפע טָאה ,עיוג יד יצ
 ןעמוקעג זיא ןעמ זיב עינָאלד רעד ןיא טּפַאלקעגניײרא גנַאל ױזַא טָאה ןעמ .טגיילרעד דיי
 : .חקמ ןטימ ןעמוקעגכרודא זיא ןעמ זיב ,הוושה קמעל

 ןיא םייוג יד ןּפַאלק ןוא םָארק ריא ןיא ןייטש טגעלפ בייוו קידתועינצ סעלעשיפ 'ר
 רעד טימ ,רעריא טייקידתומימת רעצנַאג רעד טימ ןָאטעג סָאד טָאה יז .ןיירַא טנעה יד
 רעטנזױט ןוא רעטרעדנוה ןָאטעג סָאד ןבָאה'ס רעכלעוו טימ ,טייקידתומימת רעבלעז
 ןוא ןדױב ןוא ןעמָארק ןטלַאהעג ןבאה סָאװ ,רעבייוו עקידתועינצ ,עמורפ ,עשידיי
 יד ייב רעדָא םישרדמיתב יד ןיא ןסעזעג ןענעז סָאװ ,רענעמ ערעייז ןעוועג סנרפמ
 ...םייבר עשידיסח

 טשינ טמענ רע זא ,ןעזעג ןבָאה ,ןעלעשיפ 'ר ייב טפיוקעג ןבָאה סָאװ ,סעיוג יד ןעוו
 ,חקמ ןגעוו ךיז ןעגניד ןתעב סעינָאלד יד ןיא יז ןּפַאלקוצנײרַא ףיוא טנעה יד ייז ייב
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 עלעשיפ 'ר

 .ןּפַאלקנײרא ריא ןיא ןעמונעג ןוא טנַאה ןייז ךָאנ טנעה ערעייז ןגיוצעגסיוא יז ןבָאה
 ןופ טנַאה ןייז ןעמענסױרַא טווװרּפעג רעטמעשרַאפ ַא עלעשיפ 'ר טָאה בױהנָא ןיא

 בלעוועג ןיא ןעוו רעבָא .ףליה וצ הרצ תעב ןעמוק בייוו ןייז םיא טגעלפ טפא .רערעיײיז
 טָאה עלעשיפ 'ר ןעוו ,ןעמונרַאפ ןעוועג זיא בייוו ןייז ןוא םינוק טימ לופ ןעוועג זיא
 וצ ייז טימ ןעמוק טשינרָאג ןעמ ןָאק ןײרַא עינָאלד רעד ןיא ןּפַאלק םעד ןַא זַא ,ןעזעג
 ןעמונעג טָאה עױג ַא ןעוו ,ןרעװ וצ טרעהעגפיוא ךיז רע טָאה ,זיירּפ ןיא ךיילגסיוא ןַא
 ,ריא ןיא ןּפַאלקוצנײרַא ףיוא טנַאה ןייז

 םיא טגעלפ'ס עכלעוו ןיא ,תומולח ,ענייר ןוא ערָאלק טציא זיב ,סעלעשיפ 'ר ןיא
 טגעלפ רע עכלעוו ןיא רעדָא ,א"שרמ רערעווש ַא ןרעו טרעפטנערַאפ ןטלעז טשינ
 צרעדנַא רָאג ןסײרנײרַא ןביוהעגנָא טציא ךיז ןבָאה ,ן"ר ןקידלכש ַא ןרזחרעביא לאמלייט
 .רעדליב ןוא תובשחמ

 ,סעטעניוק טימ לופ זיא סנייז בלעוועג סָאד זא ,ןעמולח ןבױהעגנָא םיא ךיז טָאה'ס
 עלַא ייז .רעדיילק ,עטעלַאמכָארקעג ףייטש ףיוא ,עלעה ןיא ןָאטעגנא ןעייג סָאװ ,סעיוג
 ןּפַאלק .ןיירא ייז ןיא ןּפַאלק ןוא ערעייז ןיא סעינָאלד ענייז ןעמענ ,םיא וצ ךיז ןסייר
 'ר טרעװ רעבייל עלופ ערעיײז טימ סעיױג יד ןופ .רעכעה ןוא רעקרַאטש לָאמַאסָאװ
 .םעטָא ןָא ןטסגנַא טימ רענעסאגַאב ַא ףיוא ךיז טּפַאכ רע .גנע ,ענשוד ,סייה ןעלעשיפ
 ,הרוחש-הרמ טימ לֹופ ,רעטרעדורעצ ַא ,רענעכָארבעצ ַא ןיוש רע זיא םעדכָאנ גָאט ןצנַאג ַא

 ,רעטרעטנָאלּפראּפ ןוא רעלעקנוט רעמ לָאמַא סָאװ ןרָאװעג ןענעז ענייז תומולח יד
 טשינ ,סנייז בלעוועג סָאד טליפעגנא רָאנ טשינ ןיוש ןבאה סעסקיש יד ןוא סעיוג יד
 וצ טקירדעגוצ ךיז ןוא םיא וצ ךיז טקורעג רָאנ ,סעינאלד יד ןיא טּפַאלקעג םיא רָאנ
 ןייז .טנערבעג ןצנַאגניא טָאה עלעשיפ 'ר .רעבייל עקידרעדָאי ,עלופ ערעייז טימ םיא
 .ןזָאלכָאנ ןביוהעגנָא םולח ןיא טָאה טייקטמיוצעג ןייז ,טײקנטיהעגּפָא ןייז ,טייקידתועינצ
 ןופ ןבירטעג טָאה רע .רעקיביגכָאנ ,רעכַאװש ןרָאװעג זיא טייקמורפ עקידתונשקע ןייז
 תוחוכ ענייז רעבא ,סיפ ןוא טנעה טימ ייז ןגעק ךיז טרעוװעג ,סעיוג עטיישרַאפ יד ךיז
 .ץענ רעקידניז רעד ןיא טרעטנָאלּפרַאפ ךיז טָאה רע ןוא ןזָאלרַאפ ןבױהעגנָא םיא ןבָאה

 רעסיורג ןיא טנװַאדעג ךָאנ טָאה רע .ןרָאװעג לבלובמ םיא ןענעז תובשחמ ענייז
 ךיז טָאה סָאו ,טולב גנוי ןייז רעבָא .טײקנכָארבעצ ןוא הענכה טימ ,טײקנגָארטרַאּפ
 טימ טמסרַאפ ןעוועג טציא ןיוש זיא ,דומלתה-םי ןופ סעילַאװכ יד ןיא טליקעג לָאמעלַא
 טָאה רע .ןײרַא םָארק רעד ןיא ןפָאלעג ךיג רע זיא ןענעווָאד ןכאנ .טייקטריוורַאפ רעסייה ַא
 ַא טַאהעג רָאנ רע טָאה לָאמליײט .ןכָארקרַאפ זיא רע טייוו יו טסווועג טשינ ןיילא ןיוש
 ,ּפמוז יד רעבָא .ןטש השעמ זיא םיא טימ טציא ךיז טוט'ס סָאװ ץלַא זַא ,גנונַא עטייוו
 רעקידנקָאל ,רעשירעריפרַאפ ַא טימ ךיז וצ ןגיוצעג טָאה ןעקנוזעג זיא רע רעכלעוו ןיא
 .טייקכייוו

 טרעהעג טשינ רעמ ןיוש רדח-ףָאלש סעלעשיפ 'ר ןיא ןעמ טָאה סטכַאניוצ-קיטיירפ

 בייוו ןייז ןופ בייל םעד וצ ןלַאפוצ טציא טגעלפ רע .ןייוועג טמעלקרַאפ ,ןסירעגּפא ןייז

 ןגירק וצ ארומ ןביוהעגנָא טָאה בייוו קידתועינצ ןייז .רענערָאװעג-דליװ .ַא ןצנַאגניא

 רעבָא ךיז טָאה יז ןעשעג םיא טימ זיא סָאװ ,ןענאטשרַאפ טשינ טָאה יז ,םיא רַאפ

 ןבעגעגרעטנוא ךיז יז טָאה השיא עמורפ ַא יו ןוא ,םעד ןגעוו םיא טימ ןדער וצ טמעשעג

 .ןַאמ ריא ןופ ןוצר םעד
 ןלַאפעגנייא ןענעז תומולח ענייז ןיא .רעפיט לָאמַא סָאװ ןעקנוזעג זיא עלעשיפ 'ר

 סעיוג יד ןעזעג טציא ןיוש טָאה רע .ןרעיומ ןוא ןעמיוצ עלַא ,םיגייס ןוא םירדג עלַא
 רעטקעדענּפָא ןא טימ ָאד ,טסורב רעטקעדעגּפָא ןַא טימ ָאד .רעּפרעק ןלייט עטעקַאנ טימ

 דָאהַארַאק ןסיורג ַא ןטימניא ץנַאט ןשידיסח ַא ןצנַאט ןעזעג ךיז רע טָאה לָאמַאטימ .טפיה

 רעכייב ערעייז טימ טגיוועג טיישרַאפ ןבאה סָאװ ,סעסקיש ןוא סעיוג עטעקַאנ ןופ

 .ןטפיה ןוא
 לָאז עלעשיפ 'ר זא ,ייברעד ןטלַאהעג טָאה'ס ןוא טרעיודעג גנַאל טשינרַאג טָאה'ס

 ..!ןלציל אנמחר ,עיוג ַא ףיוא ןעמוק לָאז רע ,תוירכנה לע אבה ןייז
 א

 יד ןיא טָאה רעדלעפ עקידייל יד ןופ .געט-לולא יד ןיא טייוו ןעוועג ןיוש זיא'ס
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 רעּפָאה לאיחי
 לי יעלה ליטטטטטשטטטטטסטסטסט טעם.( עי :15222

 וצ ךיז טימ טכַארבעג ןיוש טָאה לטניוו סָאד .לטניוו ליק ַא טימ ןזָאלבעג ןגָאטרַאפ

 טָאה רעדעס עטנעָאנ יד ןופ .רעטעלב ענעלַאפעגּפָארַא ,עטלעגרַאפ עטשרע יד ןגארט

 טליפעג ךיז טָאה חיר-לפע רערעיוזיסיז ַא .לפע-רעטניוו יד ןסירעג רעמייב יד ןופ ןעמ
 .לטעטש ןרעביא טפול רעד ןיא

 רעד ןופ ,םיארונ-םימי עקידנעיצנָא יד ןופ ,לולא שדוח ןופ ,ךעלטניוו עליק יד ןופ
 ןדעי ךָאנ טציא ךיז טָאה סָאװ ,רפוש-לוק םעד ןופ ,געט עקיטכרָאּפ יד ןופ טײקטנעַאנ
 -ןובשח ַא ןעמוקעג לטעטש ןופ ןשטנעמ עשידיי יד ףיוא זיא ,טרעהעג ןענוװַאד תירחש
 ןגעו טכַארטעג רָאנ טשינ טָאה שטנעמ רעשידיי רעד .טײקטכַארטראפ עקידשפנה
 ךיוא טָאה רע .שובלמ םערַאוװ ַא ןוא לּפָאטרַאק ןוא ץלאה רעטניוו ןפיוא ךיז ןטײרגנַא
 לקיטש ַא טימ ךיז ןגרָאזרַאפ ןגעוו ,ךיז ןטיײרגנָא ןגעוו ,טלעוו-רענעי ןגעוו טכַארטעג
 .אבה-םלוע

 רעד ,דיי רעדמערפ רעד .יונש םוש ןייק ןעוועג טשינ זיא ןעלעשיפ 'ר ייב רָאנ
 עלעשיפ 'ר רעבא .ןרָאװעג םלענ טַאהעג גנַאל ןיוש זיא טריפראפ םיא טָאה סָאװ ,ןטש
 .ןײרַא תיתחת-לואש ןיא ךיילג ,ּפָארַא טלקייקעג ץלַא ךָאנ ךיז טָאה

 ןוא ןענרעל ןיא טזָאלעגּפָא ךיז טָאה עלעשיפ 'ר זא ,טסווועג ןעמ טַאה לטעטש ןיא
 טשינרָאג טָאה םענייק ,ןלַאפעגנייא טשינ זיא םענייק רעבָא .וחסמ ןיא קסוע זיא
 ...קעװַא טייוו יוזא שזא זיא עלעשיפ 'ר זא ,קנַאדעג ןפיוא ןעמוק טנַאקעג

 טּפַאלקעג טָאה שרדמה-תיב ןופ שמש רעד .געטיתוחילס יד ןעמוקעגנָא ןענעז'ס
 ַא טימ ןפורעג ןוא ןבוטש עשידיי יד ןופ סנדָאל יד ןיא רעמַאה םענרעצלָאה ַא טימ
 תדובעל ףֶא סטייטש !ףֶא סטייטש !ךעלעדיי !ךעלעדיי -- :ןוגינ ןקיצראה םענעגיוצעצ
 !ןגוז תוחילס !ןגוז תוחילס !ארובה

 א ןלַאפַאב םיא זיא ,תוחילס וצ ףור םעד טרעהרעד טָאה עלעשיפ 'ר ןעוו
 רעוו ,טנַאמרעד ךיז טָאה רע .ןָאצ ַא ןיא ןָאצ ַא טּפַאלקעג טַאה רע .דחפ רעדליוו
 םיא זיא ביל ןפיוא טיוה יד .ןרָאװעג םיא ןופ זיא'ס סָאװ ןוא ןעוװעג זיא רע
 ןוא טלעטשעגפיוא םיא ךיז ןבָאה ּפָאק ןפיוא רָאה יד .קערש ןופ ןרָאװעג טלצנירעג
 ךיז עלעשיפ 'ר טָאה געוואב ןייא טימ ,העונת ןייא טימ .ןעלדָאנ טימ יװ ןכָאטשעג
 .םישובלמ יד ךיז ףיוא ןגיוצעגפיורא רע טָאה ךיג רעד ןיא .טעב ןופ ןפרָאװעגסיױרא
 .תוחילס וצ שרדמה-תיב ןיא טרָאד ןופ .ןײרַא הווקמ ןיא ןפָאלעג זיא רע

 ונלו הקדצה 'ה ךל, רעטרעװ יד ןבױהעגנָא טָאה רע .תוחילס טגָאזעג טָאה רע
 עלַא זַא ,ןייוועג קידנסײרצרַאה ַאזַא טימ ,טײקנכָארבעצ ַאזַא טימ *"םינפה תשוב
 .טנייועגטימ םיא טימ ןבָאה ,טנעו יד וליפא ןוא ,שרדמה-תיב ןיא

 ןעגנַאגעג טשינ עלעשיפ 'ר ןזיא תירחש ןענװַאד ןכָאנ ןוא תוחילס יד ךָאנ
 ףענרעל טצעזעג ךיז ןוא קנַאש רעד ןופ ארמג ַא ןעמונעגסיורא רָאנ ,םײהַא

 םיא וצ ןייגוצ לָאז רע שרדמה-תיב ןופ שמשמ םעד ןטעבעג טָאה עלעשיפ 'ר
 עלעשיפ 'ר זיא גָאט ןצנַאג ַא .ןסייבוצרעביא סעּפע ןעגנערב םיא ןוא םייהַא
 ןופ ןסיו טלָאװעג טשינ טָאה רע .טנרעלעג ןוא שרדמה -תיב ןיא ןציז ןבילבעג
 לָאמא וו יוזא ןסעזעג קר ,הסנרפ ןופ ,ןענידרַאפ ןופ ,רחסמ ןופ ,םָארק רעד
 .הדובעה לעו הרותה לע

 טזָאלעגּפָא ןעלעשיפ 'ר ןבָאה ןעקנַאדעג עטכעלש עלַא ,תורז תובשחמ עלַא
 ןרָאװעג לָאמַאטימ ןענעז תוואת ןוא ןשינעטסולג עסואימ עלַא .םיא ןופ קעװַא ןוא
 ןוא קיאור ןרָאװעג זיא ףָאלש ןייז .ןעועג טשינ לָאמנייק ןטלָאװ ייז יוװ ,ויה אלכ
 'ר זיא געט עטלײצעג עכעלטע ןופ ךשמ ןיא .ענייר ןוא ערָאלק תומולח ענייז
 .לָאמַא ןעועג זיא רע סָאװ ,רעבלעז רעד ןרָאװעג עלעשיפ

 ןוא דובכה-אסיכ ןרַאפ טלעטשעגקעװַא לָאמסָאד ךיז טָאה ןטש רעד ןעװ ןוא
 רַאי ןופ ךשמ ןיא טָאה רע עכלעוו ,עלַא יד ןופ לטעצ ַא לוכיבכ םעד טגנַאלרעד
 ןענַאטשעג תויתוא עסיורג טימ טרָא ןטשרע ןפיוא זיא ,רשיה-ךרד ןופ טריפעגּפָארַא
 .עלעשיפ 'ר :ןבירשעגפיוא

 טכַאלעצ קיכליה ךיז רע טָאה ,לטעצ ןפיוא ןָאטעג קילב ַא טָאה לוכיבכ ןעוו
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 עלעשיפ 'ר

 ?ןטש םוצ טגָאזעג רע טָאה ךָאנרעד .עמיטש רעקידלָאג ,רעקידנעגנילק רעכיוה ןייז טימ
 .לָאמַא ןעװעג זיא רע יו רעסערג טנייה ךָאנ זיא עלעשיפ 'ר ?עלעשיפ 'ר --

 תושענ ויתונודז זיא הבושת:-לעב ַא ןוא ,הבושתילעב ַא ןרָאװעג זיא עלעשיפ 'ר
 ןעגנַאגַאב זיא רע עכלעוו ,תוריבע יד וליפא ןרעװ הבושת-לעב ַא ייב .תויכזכ ול
 ?ןעלעשיפ 'ר וצ ןכיילג ךיז ןָאק רע ָאט .םישעמ עקיטראפטכער יװ טנכערַאפ דיזמב
 ?עלעשיפ 'ר יו רעסערג זדנוא ייב ןיוש זיא רע ?עלעשיפ 'רמ לודג ונל ימ

 תוכשח סָאד יו ,רעטצניפ ןרָאװעג זיא םינפ ףראש ,קיקעיירד סנטש םעד
 יװ ,ןפמורשעגנייַא ןוא רַאד ןרָאװעג לָאמַאטימ זיא רע .השעמה ימי תשש יד רַאפ ןופ
 רעטנקורטראפ ןייז ןופ ןעמוקַאבסױרא טנָאקעג טשינ טָאה רע .רבדמ ןיא ןרָאד ַא
 ,טכעלש טימ טצירּפשעג ןבָאה ענייז ןגיא ענירג יד רָאנ .טרָאװ ןייא ןייק לעק
 .רעייפ קידנרעצראפ

 קידנרָאצ ַא טימ סױרַא רע זיא דלַאב .ןגייווש סנטש םעד טרעיודעג טָאה עגר ַא
 :יירשעג

 א ,ןרקש א ?דיסח א ףיױוא ךיז טריפ יוזא ?דיסח א זיא סוד !?יזא --
 ןייק !םידיסח יד ,עלא יז ןענעז יוזא !עלעשיפ 'ר ,לקידצ סוד זיא רענגיל
 םיא טַאהעג ןיוש .טשינ גוזוצ ןייק זיא גוזוצ ןייק ,טשינ טרָאװ ןייק זיא טרָאװ
 !רוג הבושת:לעב א וד ןוא -- ,ןיימ ןעװעג ןצנַאגניא ןיש .טנַאה רעד ןיא
 !םידיסח יד ,ייז ןענעז סעקינרקש ,סעקינבזכ

 :יוזא ןטש םוצ טגָאזעג קיאור ןוא ליטש ןוא טלכיימשעצ ךיז טָאה לוכיבכ רעד
 ,טרָאװ ןייק טשינ ןטלַאה סָאװ ,םידיסח יד יצ ןייג וטספרַאד סָאװכָאנ --

 ןענעז יז ןשטַאד יד יצ רעסעב ייג יד .שרעדנא ןגרָאמ ןוא יוזא ייז ןגוז טנייה
 וטסגעמ ,ןעגנַאפ ייז ןופ ןצעמיא טסעװ וד ביוא .טיײל-סטרָאװ ,ןשטנעמ ענייפ
 ..רענייד קידנעטש ףָא ןיוש טביילב רע זא ,רעכיז ןייז

 טײרדעג רָאנ ךיז ןטש רעד טָאה ,ןעלעשיפ 'ר טימ השעמ רעד ךָאנ גנַאל ןרָאי

 ןבעגעג ,טזָאלעגּפָא ןצנַאגניא רע טָאה םידיסח יד .םידגנתמ ןוא ןשטַאד ןשיװוצ

 .החונמ יז

 .טלעוו רעשידיסח רעד ןיא תוררועתה רעסיורג ַא וצ ןעמוקעג טלָאמעד זיא'ס
 ,עיצילַאג ,ןילָאװ ,עילָאדָאּפ רעביא טײרּפשעצ טיירב ןוא טייוו ךיז טָאה תודיסח סָאד
 .יעסַאר ןוא ןסייר ,ןליופ

 -רַאפ טָאה יז .רעביטש עשידיי יד ןיא ןעגנורדעגניירַא זיא החמש עשידיסח יד
 ןוא םידמול ןשיווצ ,ןיילק ןוא סיורג ,םערָא ןוא ךייר ןשיװצ ןצענערג יד טשיוו
 .םע-יטושפ

 ,םיא טימ שינעעשעג סָאד ,השעמ יד טָאה ןעלעשיפ 'ר ןופ הריטּפ רעד ךָאנ
 עמשטערז ןיצ ןסעזעג טכַאנרַאפ א ןיא זיא רע ןעװו ,ןײלַא ןטש רעד טלייצרעד
 ןעלעשיֿפ 'ר ןופ טָאּפשעג ןוא טריּפס ןעקנורטעג ,טיל עטסָארּפ הרבח ַא טימ
 -עגּפָא ןרָאװעג קירוצ ןוא הזה-םלוע ןופ םיגונעת יד ןופ טגָאזעגּפָא ךיז טָאה סָאװ
 .םורפ ןוא ןטיה

 יד ייב טָאּפש ןוא רעטכעלעג ןפורוצסױרַא טאטשנַא ןבָאה דייר סנטש םעד
 -רַאפ ךיג ןבָאה ייז .הבושת ירוהרה ייז ייב ןפורעגסיורַא רָאג ,טייל עטבערגרַאפ
 טשוקעג ,תכורפ טָאד טשוקעג ,שרדמה תיב ןיא ןעגנַאגעג ןוא עמשטערק יד טזָאל
 -שרדמשה'תיב עגנַאל יד ףױא ןגעלעג ןענעז סָאװ ,ךעלמיליהת יד ןוא םירודיס יד
 ,הרות-ינב יד ןופ תולוק יד וצ טרעהעגוצ ךיז דובכה-תארי סיורג טימ ןוא ןשיט
 .טנרעלעג ןוא שרדמהיתיב ןיא ןסעזעג ןענעז סָאװ

 'ר טַײרּפשרַאפ סָאד ןבָאה ייז ,הבושת לעב יד ,טײל עטבערגרַאפ יד ,ייז
 .טלעוו רערָאג רעד רעביא ןעמָאנ סעלעשיפ

 ילעב ַא דיי ןקיצנַײא ןדעי ןיא זיא גָאט ןקיטנייה לקזיב ןוא ןָא טלַאמעד ןופ
 ..המשנ סעלעשיפ 'ר ןופ ץוצינ ַא ןארַאפ הבושת

55 



 ןאמדירפ בקעי

 רעדיל
 "זייהוהניקע "לקיצ"ךופ

 ֹא

 טכ אנ

 ,רדה ןיא טכיל סָאד טשעלרַאפ עמַאמ ןיימ תע 1

 .םעב ןיימ וצ רעטעלק ַא ,היח א יוװ ,שינרעטצניפ יד טוט
 ,רעדילג ןוא שיילפ טימ ,קידעבעל ,ףוג ןקידנעּפַאס ריא ליפ ךיא

 .טעלג .ןוא ךימ טלטרעצ ,סיוא סעּפַאל יד טקערטש יז

 רעגייז רעקידעבעל א יו טעכעד טייקלימש יד

 ,טעה:טעה םוצ רעבירַא קידתודוס טעילַאוװכ ןוא

 ,ןליורג ןדייוועגניא עניימ ןיא דחּפ ךיא ריּפשרעד טשרע םוצ
 .טציּפשעגנָא היח רעד וצ ךיא טלַאה ןעלּפַא יד
 ,ןליוהרַאפ שינעפימ ריא ןיא עקירָאה-רעטצניפ יד טוט סָאװ
 {טציז ןדייוועגניא עריא ןיא סָאװ ,רעד זיא רעוו ןוא
 :ןעמורב ןושל-ךשטנעמ םימ היח יד ךיא רעהרעד לָאמַאטימ
 ,"טציא זיב זיא'ס ןליוהרַאפ סָאװ ּפָא טשינ ליה;

 ,!ןדער ןעק טכַאנ יד, :גָאז םעד סױרַא רָאנ םעטָא ךיא ױזַאיװ ןוא
 :םיוב ַא ןופ ערָאק יו טלַאּפש א ךיז היח יד םומ
 ןדייוועגניא עריא ןיא ףיט רעיוה ךיא ,ךיא ןוא

 :ןעז ןכעלרעדנווו טימ לופ ןרעוו ןעלּפַא עניימ ןוא
 ןבעל ןכאז עטיוט עלַא ןעמענ .האובנ סלאקזחי ןיא יו

 .ןייבעג רעטעקאנ ךיז ףיוא שיילפ ןָא טשיילפ סע ןוא

 ןטלַאטשעג עקילַאװק-עקילַאװכ ןופ שינעלמיוו ַארַאס

 .טכיזעג ןכעלשטנעמ טימ ןגער-רעייפ 8
 ,ןקלָאװ ןופ ןוא ןעלּפענ ןופ טצינשעגסיוא רעמינּפ
 .טכירענמוא לקנומ ןופ ףיוא ןכיוט
 ;ןטלַאהַאכ זדלעפ ַא ןיא רעטומ ןיימ טייטש רבדימ ןוא םי ןשיווצ
 {טכיל םעניא ןעקנורטרעד טפרעוו ,סניימ דניק --
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 *זייוודניק, לקיצ ןופ רעדיל

 .ןגיױא עטכַאמרַאפ טימ םייקיטכיל יד סייב ,רעטייוו = ךיא
 ,ךאז רעדעי ַא ןופ ןרילַאק ןוא תוחיר וצ עכוינ
 ,ןניובנגער םעד ךוז .רענניפ יד קע 6 ךיא
 .ךאד ןקידנעילפ א ןופ זָאלג ןעָאלב ןרעביא
 !ןגיולפעג-טשינ-ןגיוטשעג-טשינ וטסדער סָאװ :טכַאל רעטומ ןיימ
 ,טכַאנ עטונ א ,דניק ןיימ טנוזעג ףָאלש ,ונ :ךימ טשוק יז

 ,ןענַאמומ ןיא טלקיוועגנייא ןענַאמוט ןזיירק ןעמענ טציא
 .יירדעג ןטנרעטשעצ ןיא רעדער
 ןענַאּפשעג עקילַארטש טימ ןבייל-רעייפ
 ,יינש טימ ןטעװָאקרַאפ רק ַא ןיא
 ;ןעמאמ ןיימ ךוז ,תופרש ךרוד ףיול ךיא
 .יירשעג יא ןטייוו ןופ רעה רָאנ ,טשינ עז ךיא

 ,ןצנַאלפ ענעדלינ ןשיווצ עלעניצ 8 יוװ ריא וצ גָאי ךיא
 .לַאוװק ןקילַארטש ַא ןכוז טפיול סָאװ

 ןצנַאמ ןלייז-טכיל ןשיווצ םענ ךיא .עלעניצ סטָאנ ןיב ךיא

 ,לַאפ א ןײרַא לאװק ןיא וט ךיא ץנַאט ןטימ א ןוא
 - ןצנַאג ןיא ןרעוו רימ .םורַא ךימ ןעמענ סעילַאוװכ יד

 .לארטשעג רעקילאװכ-רעקילַאװק ןייא

 ;עמַאמ ,רימ ,לַאװק ןיהווו ,לַאװק-לַאװק-לַאוװק

 ,דנעלבענ םענרוּפרוּפ ןיא ךיא ערומשז ןניוא יד
 ,ןענַאמוט ןופ ךיז טנָארט ,ןנָאװ-רעייפ ןיא ,ידש
 .טנעה יד םיא וצ סיוא טקערטש ןו + עלעגיצ ם םוצ טלעווק

 עמַאמ יה טעב ןבענ טייטש ,ןעלּפַא עניימ ןפעעצ ךיא תעב

 .טנעוו עָאלב רעביא ךיז טעּפַארד ןגרָאמירפ רעד ןוא

 גא טראפ

 ,רתסנ רעקידתלכת א יוװ ,טכידעג-דלאוו ןופ ,ךיז טכיילש טא

 .טשפ רעטקינוזעצ טנָאט שובל ןקינַאמוט ןו

 .רעטפעינד רעד -- לָאט ןיא .גרעב יד ףיוא ןכַאװ ןכיוה יד א

 .טַאלב ןוא םיוב ןוא ץנַאלפ 0 רעדעס יד -- םורַא ןופ

 ,רעטצניפ רעד ןופ ךיז סױרַא ןליה תורוצ ליפוזַא ךָאנ וי

 .טַאהעג טשינ ןעמָאנ ןייק ךָאנ ןבָאה סָאוװ ,ןכַאז ליפיוזַא

 ורתסנ ;ךיז רַאפ/דוס ןיב ןיילא ךיא
 .םעד ןופ רעמ סעפע ןוא סרעצינלימ םעד זינעקנאי ןיב ןיא
 משינ ראט ךיא סע ןקעלּפטנַא רָאנ ,רימ ןיא ףיט טלזיר זמר

 ,ןייוו ןוא םענ ןדייס ,יוזא םונ ;יוא ,רימ טרעוװ טוג ןוא
 עילַאװכ ןוא זָארג ןוא דרע ןָא ריר ,טנַאה ןיימ קערטש ךיא
 ,םייל ןופ עלעגרעב קיזָאריקיסָאר ַא ןוא
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 ןַאמדירפ בקע

 ,ןטלַאהרַאפ ךיז .עניימ רעגניפ יד .ןעוט .םייל לגרעב םייב

 :יובעג ןקימייל רעטנוא ךיא ריּפשרעד שינעלזיר א
 ןטלַאהַאב קידתודופ זיא ןקימייל ןיא ףוג ןיא

 .יולב .ןופ םױרַא ךיז רע טלייש ךעלעמַאּפ , א רעיינ א
 קארט עב גָאט םוצ ןָאמ רעמעלק 8 טעוו רע ן עגר 8 ךָאנ

 ,יוױזַא טָאה טרעטעלקעג םדא 4 0 וד ךיוה)

 ,ןעלּפֿא עניימ רַאפ ,רָאיַאק ,ךייט םייב טציא טָא :טכוד רימ
 .ײנסָאדנופ ןפַאשַאב טלעוו ַא ארוב רעד ליוו

 ,ןעלּפַאצ קעפ יד ,ךיו ןבלעוו ןעלפעכ יד

 .יור ןוא טכייפ ,ךָאנ ךייוו זיא ץלַא
 .ןעלּפָאטש עקיניטשרוב רעטנוא ךיז טלַאהַאב ךיא

 יַאוװעג ןקיטשרָאד ַאזַא טימ ןעלּפַאצ עניימ ןדייווענניא עלַא

 ,ןכַאמרַאפ קידתועינצ ןגיוא עניימ ךיא וט ,םַײהַא רעק ךיא תעכ ןוא
 ,ןעזרעד ייז ןיא טעוו עמַאמ :ךיז טכרָאפ ךיא
 ,ןכַאז-ברע ןופ סנטָאש-טעמַאס עָאלב יד

 ,םייל ןוא ןייטש םעיור ןופ דוּפ םעד

 ...ןֿפַאשַאב ליוו ,ייז וצ טנענעג טָאג תעב

 .ןעז וצ טאהעג תוכז םעד בָאה ךיא ...ךיא ןוא

 גאטימ

 .טײקטרָאלקעגסױא-רָאלק-רָאלק !גָאט ןטימ רעד טניימ סָאװ
 ,טיקרָאװ ,רעקידשרעּפמָאלק ,רעצנַאג ןייז ןיא :טשינ םיא טפלעה סע רָאנ
 ,רעסעוועג ןוא ןלָאט ,גרעב רעביא טעטסארכעצ-טכיל טגיניק סָאװ
 .רּתסב-קידתועינצ דוס ןופ בייל עקידנעקעמש עיולב סָאד טעכעד ,טמעמָא

 ,רעמינּפ עטקעדעגפיוא-שיגָאט טימ ףיוהלוש ןכרוד ןגָאי םיבשוי

 ,רעמענורב עפיט ןופ ןדייוועגניא עלקנוט יד ןענעפע טווורפ ןוז יד
 רעסעלש עיולב ףיוא רע טגנעה וי ענעדייז טימ ,טשינ טזָאל דוס רָאנ

 .רעּפעוװעג ןוא רעדלעוו ןופ ,ןטרָאנ ןוא שטנעמ ןופ ןצפעל יד ףיוא
 טר טשינ ייז דייר עטצעל יד טזָאל רע

 ,ןגָאװ ןוא דרעפ טימ ןָא טמוק תרשמ עלערעב

 .ןטיורק ןוא סעלעביצ 6 וק :קראמ םענופ רע טגנערב גייצנירג
 ןטיוה-סגייצנירג רעטנוא :ָאי עז ךיא רָאנ טשינ טעז עלערעב
 ןטָאש רעניד רעד ךָאנ יו טכיילש סע ,סעּפע טלמוט ,טלמיוו
 ;ןטרַאנ ןיא לָאמַא טָאה ןלױּפַאב סָאװ ,ךאלמ םעניילק םענעי ןופ

 ןעלבָאנק ףיוא ףאג ךיא תעב ןוא עי! ןסקַאװ ! ןסקַאװ !ןסקַאוו

 ,רעדניצַא רעכעטיירק ןוא
 רעדנווו :קידנעקעמש ןיא רַאנ טייקעלעביצ-ןוא-לבָאנק רייז ןיא טשינ רימ טיינ
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 ..רעדעפ ענעליוהרַאפ שיטכַאנ ןיא לָאמַא ץַארּפשּפױא רעייז ןופ
 .רעדער ענעדליג ףיוא ןעגנובלעוו יד רעביא טלייא ןוז יד

 ,ןזיור ןשיווצ לרעטַאלּפ ַא םיוא טכוז יז ,ןוז יד ןגיוא עשישטנעמ טָאה יז
 .ןזיוה ןשרַאק טימ םיוב ןפיוא ןשרַאק ןשיווצ טוט סָאװ ,עלעבלעווש ַא

 .רעטעלבעצ ַא לנילפ יד -= יז ,רעיוא ןיא עדּוס ַא ייז טוט יז

 םיוב ןופ ,רעדניק יו ,ןעכומש סע ןוא קידיירפ ןרעטיצ סע ןוא

 .רעטעלב עקיסָאר יד
 ,גָאמ ןופ טיוה-טכיל רעד רעטנוא טלזיּר .שינעלמרומ 8

 םעייטרַאפ שינעשטּפעש ַא
 ֹו ּפאק ךָאנ ּפַאק טעּפַאק סע ןוא .ףארט-ףיבט-ףירט-ףירט

 .טייפ רעקידנעקעמש ןליוהרַאפ
 ְנ

 "קישָאל טימ ןנָאװ, ןיא ךיז ןליּפש ,ןטרָאגלשנייװ ןופ ןגָאי ךעלרעדירב עניימ

 נער סָאד ּפָארַא ןַאּפשעג ןופ טמענ עלכעק יד ץעלייב

 .קישָאק ריא ןיא ןייא סע טעילוט

 ּפַאצ-טָאמש רעד .םידיסח רערענעדַאס ייווצ טימ טפיול יאבנ למייח

 .ןטימ ןיא ןיירַא םגנירּפש ְו

 עּפאקש רעסייוו ןייז ףיוא זיא רַאדנַאשז רעשידיי רעד עקרעב

 .ןטירעגנײרַא ףיוה ןיא

 .טײקטרָאלקעגסױא-רָאלק-רָאלק ;גָאט טימ לופ ןגיוא ייז ןגָאמרַאפ עלַא

 ,טײקרָאװ ,רעקידשרעּפמָאלק ,רעצנַאג רעד ןיא :טשינ טפלעה סע רָאנ

 ,רעסעוועג ןוא ןלָאט ןוא גרעב רעביא טניניק סָאוװ
 .רתשביקידתועינצ דוס ןופ בייל עקידנעקעמש סָאד םעכעד ,טמעטָא

 טכאנראפ

 ןעלמיש ענעדייז עַאלב יד םימ עטערַאק ענעדליג םכלמ םעד

 .ןעלמיה יד ןופ ליק ךיז ןעלּפַאמש סָאװ ,ּפערט-ןקלָאװ יד ןופ ּפָארַא טייר

 -קיניטשרוב ןופ סעצייל יד טנעה ענייז ןיא טלַאה לאפר ךאלמ רעד
 .טעמַאס ןטעוװעדלַאפעג

 .דמלמ ןיימ ןויצ ןב ןורהא טּפור ,וינעקנאי !החנימ ןענעװַאד םוק וינעקנאי --

 ךיז ןבָאה סָאװ ,תועיקר יד ןגעקטנַא ,םיוב-ןשרַאק א ףיוא ץיז ךיא

 .טנרעטשעגסיוא טשרָאקָא

 טנרעלעג ךימ גינעק רעד טָאה'פ ,רענטרעג םהמלש ךלמ ןייא ךיא ןיב ײװעלַאפ ַא

 ןייז וצ טוג זיא רימ .טלשוװ רעד .ןופ תומכח עקידנעננילק עקידנעגניז עלַא
 .לגיופ א םהמלש

 לגייווצ טנשרַאקַאב א ףיוא רעיוה ךיא .ןטראנ-ןשראק ןסיורג ןיא םייצ-החנימ
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 ןַאמדירּפ בקעי

 טמענ דמלמ רעד תעב רָאנ ,גנַאזעג שילרעטסיוא ַאזַא שטּפיוופ ןוא סּכיּפ ןוא
 ,ןעמָאנ ןיימ ןפור לָאמַא א

 םיחמצ עקידעבעל ןשיווצ דניוושעג לסּפָאה ןוא ּפָארַא םיוב ןופ ךיא רעטעלק
 זעמולב ןוא

 ,הוואנ ןיימ טימ ךיז םעש ךיא :בירעמ וצ ןיײרַא זיולק ןיא
 ,רדח ןייא ןסיוו טשינ ךעלגניי ןפרַאד'ס

 .רעדעפ עכעלנינעק םכלמ ןיא יײװעלַאס 8 ןיב ךיא זא
 ץלַא טימ ךיז ךיא לעטש ןיירַא זיולק ןיא םוק יא תעב ןוא

 ,ןענעוואד ךעלגניי עטסָארּפ
 .ןעמעלפא ןוא ץלַא ןופ ןיב ךיא טלייוורעדסיוא זַא ,ליפ ךיא שמָאכ
 זיולק ןופ לקניוו א ןיא ךיז ךיא ערונרַאפ ,עמש תאירק ןגָאז עלַא תעב ןוא

 :ןענייוו םענ ןוא
 ךיז ןסיורג טשינ וט ךיא שטָאכ ,ךיא ןיב ןלדנ ַא .םלוע ארוב ,לחומ ייז --

 .םענייק ראפ

 ןיורק יד

 ,ןעניבור יד ,לכיט-ןרעטש סעבָאב ןקימ .ליא

 ףייט טרןא:ןענוז יו ןענערב

 וירנישעק וו ןַא ןופ הכלמ-תב ַא זיא עבָאב ןןיימ

 .ןעניפענ ךָאנ ןעמ יי ווירב-םוחי ריא טעמרַאּפ ןלענ ףיוא

 קנַאשרעבליז ַא טייטש עילאס רעיולב סעּבָאב ןיימ ןיא

 םיוב ַא ןופ הארמ רעד טיול טצינשעגפסיוא

 םעפעג:טכַארּפ .עכעלגינעק סָאד טכויל ,רעטעלב ןשיווצ תוריפ יו ןוא

 ןיורק סנדייז םעד -- ייז רעביא ןוא
 .למיה ןיא א ןוז 2 יו יז טייטש טעמַאס ןעיולב ןיא

 ןנָארט יז טנעלפ דוד ךלמ רעד , :טלעווק עכַאב ןיימ

 ןיורק יד גנַאל-תו א יז טראוו טציא
 ןגָאמעצ לָאמַא ךָאנ טעװ נָאמ רעד זיב

 .םיוב םנינעק .ןןופ ץָארּפש א טעוװ צא רפשפיוא ןוא

 .ןגיובנגער א ףיוא טייג ריא רעביא ןוא יא יד ינאב
 ;לוק ןיימ ךיז טעילַאװכ עס ןוא ךיא גָאז ,עבַאב --
 -- ןגיוא יד ּפָארַא זָאל ךיא . .רשפא ,עבָאב --
 ...?לארׂשי ןופ ךקמ הבה רזי יא . ?ךיא רשפנ

 ךעלעמַאּפ ןוא עניימ רעטרעוו יד רַאפ 1י ןיילַא קערשרעד ךיא
 .ּפערט עקיטנוװָא י א ךיא יד
 ,ךלמ ןקילַארטש ַא םורֿנ 06 יו ,םנטַאש יד
 .ֿפעק יד רימ רַאפ ּפָארַא ןגיוב ,טכרופרע טימ

=; 
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 "ןייוודניק , לקיצ ןופ רעדיל

 ענטרעג עטרעטעלבעצ קידהנבל ךרוד ןַאּפש ךיא
 !טנַאּפש ךלמ רעד :ןעשטּפעש רעמיוב וליפַא
 ,רע טרעהעג רימ ,דרעפ-רעדנווו א ,טניוו רעד

 .דנַאל ןַײמ ןופ רעיוט םוצ טציא ךימ טגָארט ד

 יי יי יי = טימ סעקילרַאק ףיי סטטסמו
 ן2 = א == 2 0( -;/ =

 .ריט .דובכל ךעלקייפ-הנבל ןיא ןקיוּפ
 ןצילב ץקידבוטמוי ןעמענ םַיל .ןוא .ץיטש .-דליפש

 ;הנצענ ןקעטַאב .םימ ךיז ןדיײלקַאב ןוא

 ,תועיסנ עקילַארטש יד ןנפ םייהא רעק ךיא תעב רַאנ

 תוָנ ,טב.,קננקכש .קירק .ךיש רעװ

 סעיוו עטכאמרַאפ .טימ ןוא טױרבטנוװַא ןייק .טשינ.ןיוש םע ךיא
 ,ךיש יד ןוא רעדיילק יד ךיז ןופ םיוא ךיא ומ

 ןענעייל עטש תאירק.וט ןוא טנעה יד ךיא שאו ךָאנרעד
 ;ןייוועג םימ ךיז טָאג רַאפ טנפע ץרא ה ןיימ ןוא
 םעניילק ַא עלעגניי א ףיוא לז םערַאברעד טיר

 ןייב ןוא שיילפ ןייז ןופ תולדג סָאד םיוא ןערב

 ,םולח ןיא רעדיוו .ךיא רעטעלק ,ןייא ףַאלש ךיא תעב יו

 םיוב ַא ןופ הארמ רעד טימ קנאשרעבליז סעבָאב 0

 ,םעטָא םעד ןייא טלאה .,,רימ וי ןטייקליטש עיולב יד

 + +- + ןיורק יד םיורא קנַארש ןופ םענ ןוא סיוא טנַאה ןיימ קערטש ךיא תעב

 ןקלַאב .ןןוא טנעוו ענערטפַאבלַא רעביא טץעילַאװכ טכַאנ יד

 .ןַארט .ם עה ַא םורא א אי -הנבל טימ טזיירק ןוא

 ןקלָאװ:רוּפרוּפ ַא ןיא טליהרַאפ ,ךיא רעטעלק שיטעטפעיַאמ

 ןָא רימ ןיורק םדוד טניורק איבנה והילא ןוא

} 3 
 ,רעטצילבעצ-קילארטש ַא ,למיה רעצנאג רעד י* .י = . ==

 .לוק ןליוהרַאפ ַא טימ ללח ןיא טעילאוו

 רעטמיוזאב ַא ןיליפת ןוא תילמ טימ רעטַאּפ ןיימ

 :רימ םורַא קידתודופ טלכיימש

 רעטמתראפ יי ַא םורַא ,וינעקנאי ,טסיינ וד --

 ...ריד וצ טדער ןעמ סָאװ טשינ וליפא טפייוו ןוא
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 יש א א א אש א אן וו טעמ 14 ןַאמדירּפ בקעי

 ,ןענרעל ןטימ עמַאס ןיא זַא ךיז טגָאלק דמלמ רעד

 .סיוא יוװ ןוא ןייא יו טשינ טסייוו ןוא ךיז וטצַאלגרַאפ

 ;בנוריפ ןשילרעטסיוא ןייד ןגעוו םיברוקמ יד ןלייצרעד ךז

 ...זיולק רעד ןיא בירעמ-החנימ וצ הליפת רעד תעב

 ,ןגיוא יד ּפָארַא זָאל ךיא ,ּפַאק ןיימ טעלג רעטָאפ רעד
 :דייר יד ךיז ןעילַאװכעצ טכירעגמוא רָאנ ,ןצפעל יד קַאחרַאפ
 ,ןלױהרַאפ ןיילא רימ רַאפ ךיוא ןענעז ןעגנואוט עניימ -- ךיא גָאז -- ,רעטַאפ --
 ?דײשַאב טייקנלױהרַאּפ ןייז וצ ןיילַא דוס רעד טסייוו יצ

 ןשטיימרַאפ ןעד ןעמ ןעק יצ ,טלעוו עצנַאג יד ,טלעוו יד ןוא

 ןשטייטרַאפ ןכעלשטנעמ ַא טימ סריא לוערג עטסדנימ סָאד

 ןשטיינקרַאפ ךעלעטעלב טרעדנוה ןיא ךיז טוט עלעּפפָאנק סעדעי

 ...שטיינק ןוא דוס רעדיוו זיא עלעטעלב סעדעי ןוא

 :ןְכילִנֶעג ןיב ךיא ןניוא עטּכַאמרַאפ טימ ןיב ַא וצ

 .גיוז ךיא ןוא םיחמצ ןשיוװצ רעטַאלפ ךיא

 קינָאה ןקידנגרָאמ ןופ הארמ יד רָאנ

 ...גיוא ןיימ רַאפ רעטציא ךָאנ זיא ןגרָאברַאפ

 ןעלּפַא ענייז טשודיחרַאּפ םיורג טנפעעצ רעטָאּפ ןיימ
 :רימ ףיוא קידנרעטיצ ןעגנעה ייז טזָאל ןוא
 ןעלּפַאטש ףיוא ןרעטעלק טסנעק -- רע טגָאז -- ,טָאג וצ טביולעג --
 ? היד טיט'רז ןעמעש טשיני עדייז רעניזיר רעד טעוװ סע ןוא

 תילט ןקידנלַארטש ןייז ןיא ךיז ןייא רע טליה טציא
 .םױרַא בוטשנוואד ןופ ךיז ךיילש ךיא ןוא
 --ץַאלַאּפ םענעטנעמיד א ןעיוב ,ןכיוה יד ןיא ,םערַאמכ יד
 ...זיוהעג א דוד ןב הישמ רַאפ

 .עילַאס רעיולב סעבָאב ןיימ ןיא ..,דוד ןב חישמ
 ,םייהעג ןיורק ןייז טרַאװ קנַאשרעּבליז ןיא

 ,עילאווכ ענעדנַארַאמש ַא ,רעמ םשינ ףוג ןיימ ךיא ליפ טציא
 .םייהא ךיירנינעק סרעטָאּפ םוצ טעילַאוװכ
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 סקופ .מ .א

 ערעווש

 געש
 (גנולייצרעד)

 1 לטיפאק

 טמעלקראפ טָאה געטירעטניו עטלקנוטעג-ָארג ענעי ןופ רעווילג רערעווש רע
 רעד זַא ,ךיילבעגױטָאש ,ןטסיו ,ןדמערפ ַא סעּפע טימ טלעװ עטישראפ:-יינש יד

 רעזייב ןייז טימ טרעיוהעג ביוט ןוא םוטש טָאה רעדינעג-למיה רעטעראמכעג-ןרעזייא
 ענעכָארבעג עראד ערעיײז טימ רעמייב-רעטניוו ענעגױבעגנָא יד ףיוא טסאליטלעוו
 -ָאלב ,עטרעקיוהעג יד ןופ רעכעד עטישראפייינש עסייו יד ףיוא ,טנעה-ןגייווצ
 טימ עטלּפענעג"דנילב ,רעטצנעפיטנעוו עטמורקעצ יד טימ ,רעביטשניווו עטכעלאקעג
 .שינעדנילב-עמלעב טימ ןגיוא יו ,רירפעגטסָארּפ ןעָארג

 ןסימשעג ןוא ןסירעג ןוא טקאהעג קידחמיא טָאה ןערבעג-טסָארפ רעקימירג רעד
 ,סעכורעוואז יינש טימ סערעב עדנילב ןוא ןטניוו-םערוטש עטמעראילעצ טימ טלעוו יד
 טימ רעכעל-דרע יד ןיא ןגרָאבראפ ךיז ןבָאה דלאוו ןוא דלעפ ןיא תויח עדליוו יד זא
 ,רעבייל עטליונקרַאפ ןוא ןגיוא עטכאמראפ

 רעמייב עטרעבליזעג-יינש עסייוו יד ןבָאה רעדלעוו ענעריורפעגנָא-טסָארפ יד ןיא
 יד ןוא ,סױטשעג-טניוו ןזייב ןיא ץכערקעג םענרעצליה טימ ןגיובעג ךיז רעװש
 קידהמיא ןוא ?ױהעג-רעמָאי ןכעליירג ַא ןביוהעגפיוא ןבָאה ףלעוװו עטרעגנוהראפ
 רעמייבדלעפ יד ףיוא סענָארָאװ עצרַאװש יד זא ,רעייפנגיוא םענירג רעייז טימ טצילבעג
 טפראשעג ץיפשילגילפ ןצרַאװש ַא טימ ןיירא יינש ןיא ענעריורפרעד ןלאפעג ןענעז
 טקעלבעג ןוא טלירבעג ךעלנייּפ ןבָאה ןלַאטש עשירעיוּפ ןיא תומהב יד ןוא ,ןביוהרעד
 .דחפ-טיוט ןופ

 ןיא ןעמוקעגניירא דנארבטסָארפ ןטמערוטשעצ םעד ןיא ןענעז טײלטָאטש יד זַא
 ןבָאה ייז .רירפעג ןוא טלעק ןופ םעטָא םעד טּפַאכעגּפָא םיוק ייז ןבָאה ,בוטש ַא
 רעטנוא טנעה יד טימ ךיז טשטַאּפעג ןוא טנעה ענעריורפעגנָא-טיור יד ןבירעג קראטש
 סייוו -קיטיױצ ןצנאגניא ןעוװעג ןענעז ייז .םעטָא םעד ןעמעראוורעד וצ ,סמערָא יד
 יד ןוא ןעמערבנגױא יד ,ןעלטיה-לעפ ענעסּפעש יד ,זייאטסָארפ טימ ןריורפעגנָא
 ןוא .לקירטש ַא טימ טלטראגראפ סרעצנעפש עטעטאלעג יד זיב דרעב-םינפ עטכידעג
 רעדמערפ רעד זַא ,טגָאזעג טָאה'מ .לוויטש-סיפ עטזייאראפ יד טימ טּפַאלקעג ןבָאה יז
 ווו ,דנַאלסור ןופ ,טרָאד ןופ רענלעז א ,קינלוביצ השנמ ןעמָאנ ןייז טימ ןַאמרעגנוי
 סָאװ םיחצור עבלעז יד ,סעקאמאדייה-ארוילטעפ עדליוו יד ןגעק המחלמ ַא טריפ ןעמ
 ייב ןייא טייטש ,ענידזָאר ןייק ,רעהא ןעמוקעגנָא טלמונא זיא ןוא ,ןדיי יד ןענעגרה
 ןכַאז עמייהעג טימ טנגעג רעד ןיא סעפע ךיז טערָאּפ רע זא ןוא בוטש ןיא ןעמחנמ
 סעקבָארַאּפ ןוא רעקרעװטנַאה ןוא טייל עמערָא יד ןופ ןשינעטנוב טימ ןוא סעדער טימ
 .גנוליײטרַאפ ַא טימ ףליה ַא וצ טגָאז רע זַא ,םירעיוּפ עמערָא ןוא רעטיג עשיצירּפ יד ןופ
 ןיִת טקישעגקעװא עקַאט ןיש טָאה רע זַא ןוא ,הסנרפ ןוא טיורב ןוא טעברא טימ
 ןוא תוחילש ןכוסמ א סעּפע טימ ,ןוז ןרעטלע סמחנמ ,גנוי-רַאלָאטס לסָאי םעד ןענַאד
 זא ,לויטש יד ןיא טיינעגנייא ןוא בייל ןייז ףיוא ןגרָאבראפ ןעלטעצ עמייהעג טימ
 ןופ ץענערג רעד רעבירא שזא ,רעדלעװ ןוא רעדלעפ רעביא ,טייוו ,טייוו ןייג לָאז רע
 ןייק זיב שזא ,ןיהא ,ןיהא ,ץעגרע דָארב רעטנוא ,טנָארפ-המחלמ םעד וצ ,עיצילַאג
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 סקופ .מ .א

 עטלעטשראפ יד טימ ןעלטעצ עמייהעג יד ןבעגרעביא טרָאד לָאז רע זא ןוא ,עקנירעמש
 ןופ גנוריפ רעד ןגעוו ,ימרא רעטױר רעד ןופ ןיקיײלַאװ ןַאטיפַאק םעד ןטפירשעג
 -ףעדרעמדערוילטעּפ יד ןלעװ ףליה רענייז טָאג טימ זא ,ןעשעג טעוו'ס ןוא ןטכַאלש יד
 .ןיוש ןוא ,הלּפמ סנמה ןבָאה סעדנַאב

 2 לטיפאק

 טָאה ,רענלעז רעטיור רעד ,קינלוביצ השנמ רעד ,ןַאמרעגנוי רעדמערפ רעד זא רָאנ
 וי ןיא ,קרַאמ-לטעטש ןרעביא יײג ַא לָאמ עטשרע סָאד ןוטעג ירפרעדניא לָאמניײא
 לדנעב ןטיור ןוא ןרעטש םענעשעמ ןטימ לטנַאמ-רעטילימ ןשיסור ןט לע ןגנַאל
 ןטנפָאװאב ַא ןופ ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ דלַאב רע זיא ,לטיה-רענלעז ןטציפשרצפ ןפיוא
 רעייז ןיא טריפעגפָא םיא ןבָאה ייז .סעקאמאדייה-רענלעז רענעטור עגיה לורטַאֿפ
 ןענאוונופ ,זיא רע רעוו ,ןשרָאפ ןעמונעג טרָאד םיא טָאה ןעמ ןוא עיצנאטס-רעטילימ
 טרעיינ ,ןגָאזסױא טלָאװעג טשינרָאג טָאה רע .ָאד טוט רע סָאװ ןוא רעהַא טמוק רע
 יד טימ ּפָאק םעד ןגָאלשעצ םיא טָאה ןעמ .טלכיימשעג שיטַאּפש ןוא ןגיוושעג טָאה רע
 םיא טָאה ןעמ .ןייצ ייווצ טצעזעגסיוא ןוא גיוא ןא טקאהעגרעטנוא ,סעבלָאק-סקיב
 ביײל סָאד טקיניפעג םיא גנאלנהעש ןוא רעלעק-הסיפת ןרעטצניפ ןיא ןפרָאוװעגניײרא
 םיא ןכָאטשעג ,רעגניֿפ יד ןופ לגענ יד לגנעווצ ַא טימ ירעג םיא טָאה'מ .ּפעלק טימ
 םיא ןוא רעייפ טימ םינּפ סָאד םיא טירבעג ,לדָאנ רעטילגעצ ַא טימ סעטַאיּפ יד
 רע .רעייא עסייה ןטָאזעג ךיד ןיא ןוא סמערָא עט אב יד רעטנוא טגיילעגרעטנורא
 טָאה רע ןוא םירוסי עקידארומ יד ןטילעג ,ןייצ ענעסיבראפ טימ ,םוטש ןוא סאלב טָאה
 ַא ויא רע זא ,ןעוועג דשוח םיא טָאה ןעמ .םינּפ ןיא טולב טימ רעקינייּפ יד ןגיּפשעג
 טפשמראפ םיא טָאה ןעמ ןוא ,דנַאלסור ןופ ןטרָאד ןופ ,רענאזיטרַאּפ ַא ,קיװעשלָאב
 .טיוט םוצ

 ןסקיב ענעדָאלעג טימ רענלעז רענעטור ייווצ םיא ןבָאה גָאטרַאפ ןעָארג ַא ןיא
 וצ טרָאד םיא ,לטעטש קע ןיא ,עופש-גראב ןקידלאוו םוצ טריפעג ,ןעלסקא יד ףיוא
 טָאה רע ןוא ןקור ןפיוא קירטש ַא טימ ןדנובעג ןעוועג ןענעז טנעה ענייז .ןעגנעה
 .סיפ ענעכָאטשעצ עדייב ףיוא ןעקניהעג

 ןערָאּפ םיא טימ ןעמונעג ךיז ןבָאה רענלעז ייווצ יד ןעוו ,עגר רעד ןיא רָאנ
 ,זדלאה ןפיוא יי רטש יד ןוטעגנָא ןיוש םיא ןוא םיוב ןטמורקעצ םעד ייב טרָאד
 סֹופ ןטלוויטשאב ןייז טימ קַאה ןקרַאטש ַאזַא םענייא טגנאלרעד לענשצילב רע טָאה
 ,טסורב סמענעי ןיא ּפָאק ןטימ ןוטעג סיוטש ןטינעג  ַאזַא יי םעד ןוא ,ךיוב ןיא
 ַא טָאה רע ןוא ןגיוא יד ןיא שינרעטצניפ טימ ןוטעג ףרָאװ ַא ךיז ןבָאה עדייב זַא
 ןוא רעבירג :םייל עטישראפ-יינש יד ןיא ןפרָאװעגּפָארא ךיז ןוא ןוטעג גנורפש
 קידנרָאצ ןוא גנַאל טרָאד םיא ןבָאה רענלעזי רענעטור ייווצ יד .ןרָאװעג ןדנווושראפ
 טגיל רעמָאט ,סעטסוק עראד עטכידעג יד ןיא ןזיּפש-רעוװעג יד טימ ןכָאטשעג ,טכוזעגמורא
 ןוא ןגירשעג ךָאנרעד א ייז ,ןיירא רעבירג יד יא ןסָאשעג ןוא ןטלַאהאב טרָאד רע
 ןענעגרהסיוא ןוא ןדיי יד ןטכעש ןלעװ ייז זַא ,סעקיװעשלָאב ןוא סעדישז יד טכולפעג
 .טרָא םעד ןופ קעווא ןענעז ןוא -- עטיור יד

 .רעבירג -יינש יד ןיא ןטלַאהַאב ןגעלעג קינלוביצ השנמ רעד זיא גָאט ןצנ
 זיא רע ןענאוו זיב ןקור ןפיוא טנעה ענעדנובעג טימ טכיילשעג רע זיא טכַאנ טו ןיא
 טּפַאלקעגנָא רע טָאה ןייצ יד ןשיװצ לדנייטש ַא טימ ןוא בוטש סמחנמ וצ ןעמוקעגנָא
 ריט-ןסיורד יד טנפעעג דלַאב םיא טָאה ,ןוז רערעגניי סמחנמ ,רעדנעס .רעטצנעפ ןיא
 טסוװעג ןיוש ןבָאה טייל יד .בוטש ןיא טכארבעגניירא ןקידעבעל ַא םיוק םיא ןוא
 ןגײא ןַא טימ יװ טיירפעג םיא טימ ךיז טָאה ןעמ ןוא ןעשעג םיא טימ זיא סע סָאװ
 םחנמ .טוט ןרעכיז ןופ ןרָאװעג לוצינ זיא רע ןוא ןפלָאהעג םיֹא טָאה טָאג סָאװ ,דניק
 ןיא טרעטנימעג םיא ןוא ,טפַאשביל טימ ןעמונעגמורַא םיא ןבָאה האל בייוו ןייז ןוא
 טָאה ןעמ ,לּפמעליטּפַאנ'ס ןדניצוצנָא טַאהעג ארומ טָאה ןעמ לייוו ,שינרעטצניפ-בוטש
 םיא טשיװעגפָא ,טמעראוועגנָא ,קירטש םענופ טנעה ענעדנובעג יד טיירפאב םיא
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 געט ערעווש

 טָאה האל ןוא ,ךוטנאה סַאנ ַא טימ ּפָאק םעד םיא ןדנובראפ ,םינפ עטקיטולבראפ'ס
 קנורט ןסייה ַא טימ םיא טקיװקרעד דלַאב ןוא ראווָאמאס םעד טלעטשעגפיוא ךיג
 םחנמ .טיױרב קיטש ַא טימ ץרַאה עטכאמשראפ'ס טנעלעגרעטנוא םיא ןוא עירָאקיצ
 טקעדעגנייא םעראוו םיא ןוא םעדיוב ןפיוא רעגעלעג-יורטש ַא טעבעגסיוא םיא טָאה
 .סעכאל ןוא קעז טימ

 טגָאזעג םחנמ טָאה -- .לסיבא סיוא ךייא טור .ןאמרעגנוי ,טנוזעג טּפָאלש ,ונ ,ונ --
 .רעצ טימ ןוא ךעלטניירפ רעייז

 האל טָאה -- רענייב יד ןכארבעגנא ןייש ךעבענ םיא טָאה ןעמ !רימ ייוו ,יוא --
 .םיחצור יד וצ ךָארב ַא זא -- תונמחר טימ סצפיזעג

 ךיז ןלעו הנותח רעד וצ זיב -- טלכיימשעג טמעלקרַאפ רע טָאה -- טשינרָאג זיא'ס --
 קידנעטש רע זיא גָאטײב .טגָאזעג רע טָאה -- ןדנוװ עלא ןלייהסיוא ןיוש םיא
 ַא טימ ןבָאה רעבייו עקידתונכש .בוטש סמחנמ ןופ םעדיוב ןפיוא ןטלאהאב ןגעלעג
 ,ץעקעג ּפעט לאש ןרעטנוא ןטלאהאב .ןסע טכארבעג םיא םינפ שעמאמ םורפ
 טַאז ןוא ןסעגעג טָאה רע .לפָאטרַאק ענעטָארבעג ןוא ינעּפ-עשאק ,ץעלּפ-עלעביצ
 ןעמוקּפָארא רע טגעלפ טנװָא ןיא .ןפָאלשעג קַאמשעג רע זיא גָאט ןצנַאג א .ןראוועג
 ,טלטיורעג שירפ םינפ עטנערבעגּפָא סָאד ,טורעגסיוא טוג ןוא ךעליירפ םעדיוב ןופ
 .חכ םעיינ טימ

 טָאה -- .ןבעל'כ ,דָאב-םערַאװ ַא ןופ סעּפע עקַאט יו ,עז ,רָאנ עז ,ןיבמ ַא טסיב --
 :ּפָאק ןטימ םיא ףיוא טלקָאשעג ןוא תחנ טימ טלכיימשעג האל

 טעוו ךודיש ַא .רענעטָארעג ַא .טייל ַא ,ןעדָאװ .טכעל ַא ,גנוי ַא ,ערה ןיע ןייק --
 ןייז ןיוש לָאז ,ונ ,ונ .ןייז רע טעװ ןַאמ רענעדלָאג ַא ,ןעמענ רע טעװ הלכ ַא ,ןוט רע
 .ןבעל'כ ,עביל עניימ עלַא ןוא רימ וצ רָאי ַאזַא

 ןייגקעווא טגעלפ ,דנַאלסור ןופ ,יימרא רעטיור רעד ןופ ,רענלעז רעדמערפ רעד רָאנ
 םעד קילזָאק דוד ייב .טכענ עצנַאג ףיוא ץעגרע ןרעוװ ןלאפראפ ןוא בוטש סמחנמ ןופ
 רערעטצניפ ןייז ןיא ,ןדנעל יד ףיוא ךוטראפ םענרעדעל ןטימ גנוילאווָאק ןטעשזאסראפ
 לרעב ,סרעזייל עקייש ,סמחנמ רעדנעס ןעמוקעגפיונוצ ךיז טכַאנייב ןענעז ,עינשזוק
 ,םוחנ רעדורב ןייז ןוא לקנאי השמ ןיז ייווצ סרעדעב םעד הילא לארשי ,סעטַאלז
 ,עלירוואה ןוא עקדעפ ,םיצקש עמערָא ענעסירעגּפָא ייווצ ןוא ראילָאטס רעד לכעמ ןוא
 ַא סעּפע ןוא ילוזַאז ילאקימ רעטסוש רעשיאוג רעד ,ףיוה סצירפ ןופ סעקבָארַאּפ
 רעד ןופ ךעשט ַא ,םינפ בלַאה ַא ןוא ןגיוא עקידנעכאל טימ עגירדעלָאה רעדמערפ
 ָאד ךיז ןוא ריביס ןופ רעהא ןעמוקעגנָא זיא סָאװ ,טפַאשנעגנאפעג-סגירק רעשיסור
 יז ןוא .רעסאוו ןגָארטעג ןוא ץלָאה טקאהעג ,טרעגנוהעג ,לטעטש ןיא טרעגלאוועג
 .עדנַאב ַא טכַאמעג ןבָאה

 ןגעוו טדערעג קיציה רעייז טייל-הרבח עקיזָאד יד טימ טָאה קינלוביצ השנמ רעד
 עיצולָאװער ןגעוו םינינע עבראה ןיײטשרַאפ וצ יז יב ,קיטילָאּפ ןוא ןכַאז-טלעוו
 עכעלרעפעג ןגעוו ייז טימ טעדוסעג ךיז טָאה רע .עסייוו יד טימ עטיור יד ןופ זפמאק ןוא
 םיחילש טקישעגקעװא לָאמעלא טָאה רע ןוא ,דנַאטשפיוא ןוא רעוװעג ןופ םישעמ
 ןעלטעצ ףױא ,רעטילימ סערולטעפ ןגעוו תועידי עמייהעג ןוא ןלעפאב עגנערטש טימ
 טעטש עקימורַא יד ןיא ןיהַא ,ןעלטיה יד ןיא טיינעגנייא ,לוויטש יד ןיא ענעטלאהאב
 ןוא לָאפָאנראט ןייק ,עטיור ענעגרָאברַאפ וצ ,ןשטנעמ ענעגייא יד וצ ,ךעלטעטש ןוא
 ןייק ןוא דָארב ןייק ,וואלסינאטס ןייק זיב שזא ןוא ,עקנירעמשז ןוא קסישטָאלָאװדיפ
 ןעמוקעגקירוצ ,תעל תעמ עכעלטע ךיז טמיוזעג ,קעווא ןענעז םיחילש יד .יײמָאלָאק
 ,עקידנעקניה ,רעמינפ עקיראה עכיילב טימ ,ןייב יו עטרעגַאמעגסיוא ,עטעדנּוווראפ
 ךיז טָאה ןעמ ןוא טיש ענעסירעצ יד ןיא עטיינעגנייא ןעלטעצ עמייהעג טימ רָאנ
 ,עינשזוק רערעטצניפ רעד ןיא קילזָאק דוד ייב טעדוסעג ןוא ןפָארטעג רעדיוו טכאנייב
 ,טכַאלעג ,טדערעג ןוא טדערעג ןעמ טָאה ,ןגיוא עטלקניפעצ ןוא רעטרעוו עסייה טימ
 .גָאט זיב ךיז טרַאּפשעג ןוא ןגירשעג

 עוו סָאװ ,םהנמ ,רָאנ גָאז --
 ו

 ַא לָאמנײא האל טָאה -- ?ַאה ?תילכת רעד ןייז ו
 יו טגיל -- ןַאמ ריא וצ ןוטעג גָאז

 ט

 ב ןפיוא גָאט ןצנאג ַא ןאמרעגנוי רעדמערפ רע



 סקופ .מ .א

 םיצולּפ רע טרעוװ טכַאנ יד טמוק'ס זַא ןוא ,טייהרעטנוזעג טסעק טסע ןוא טפָאלש ןוא
 לָאז רשפא ?ַאה .השעמ יד טרעקראפ רעכיײלג זיא רשפא .טלעוו ַא טנערב ןוא םלענ
 זיא רע ,טעברא ןייז וצ ןעמענ ךעז גָאטײב ןוא םעדיוב ןפיוא טכאנייב ןפָאלש רע
 טסגָאז סָאװ .ןסע ףיױא רעצארג עכעלטע ןענידראפ ןוא ךאפ ןופ ראילאטס ַא ךָאד
 ? עוו ? ַאה ,םחנמ

 דער א םיֹא טימ ףרַאד ןעמ ,ןבעל'כ ,טכערעג עקַאט טזיב וד זא ,האל ,ןיימ ךע --
 טריפעגסיוא האל טָאה ,ןעוו סָאװ רעדייא רָאנ .בייוו םעד טרעפטנעעג םהנמ טָאה -- ןוט
 ןייז ,שעקעב-רעטילימ סנאמנעגנוי םעד ןעמונעג טָאה יז .רעגייטש ריא ףיוא ךאז יד
 םיא ןוא ּפענק ענעשעמ יד םיא ןופ טנערטעגּפָא ,לטנאמ-רענלעז ןשיסור ןגנַאל
 יז טָאה ןרעטש םענעשעמ ןטימ לטיה-רענלעז עקיציּפש סָאד .סעלָאּפ יד טצריקעג
 יד ןוטעגנָא טָאה רע .עמשטוק עטסָארפ ַא םעד ןופ טכַאמעג ןוא טיינעגרעביא
 זא ,טַאהעג טשינ ארומ ןייק רעמ עקַאט ןיוש טָאה רע ןוא םידגב עטעוועצינעגרעביא
 ןוש טָאה רע םערָאװ ,ןסירד ןיא ןפאכ םיא ןלעװ סעצרולטעּפ רענעטור עגיה יד
 ןייז ןטעברא טלעטשעג ךיז רע טָאה גָאטײב ןוא שטנעמ רעשימייה ַא יו ןעזעגסיוא
 טימ זיא רעטסיימ רעד ןוא ,טַאטשקרעװ ןיא ראילָאטס לכעמ ייב ,יירעלָאטס ,הכאלמ
 םחנמ םיא טָאה תצש ףױא .ןלעזעג ןטוג ַא טימ יװ ,ןדירפוצ רעייז ןעוועג םיא
 ןדיי עלַא טימ םענייאניא זיא רע .תודועס יד וצ חרוא ןא יו ןטעבראפ קילעזטייל
 הילע ןַא וצ ןפורעגפיוא םיא טָאה ןעמ ,לכעלוש ןטסָארּפ ןיא ןענוואד תבש ןעגנַאגעג
 ןרעביא תילט סמחנמ טימ ןוא ןוגינ ַא טימ הכרב יד טכַאמעג טָאה רע ןוא הרות רעד וצ
 עקַאט ןבָאה טײל יד .תחנ ןכעלרעטָאפ טּפעשעג םיא ןופ טָאה םחנמ זֹא ,לטיה
 םייב ןפורעגנָא קיטומטוג םיא טָאה ןעמ ,ןאמנעגנוי ןליוו םעד ןופ טלעװקעגנָא
 תבש .ןגיוא יד רעביא לטיה'ס ןוטעג יצ ַא ךעלטניירפ םיא ןוא ,בנג עינָאפ -- ןעמָאנוצ
 ךיז ןענעז סָאװ ,ןדיימ ןוא ןעגנוי יד ,טייל עטסָארּפ יד טימ רע טָאה ןסע ןכָאנ
 רעסיורג רעד ןיא ןרָאטײנ יד סעילע לארשי לרעס ייב ןעגנערבראפ ןעמוקעגנעמאזוצ
 טימ טישעג ,ןדיימ יד טימ טצנאטעג ,ךעלדיל-עביל ענייש ןעגנוזעג ,בוטש רעמעראוו
 זא ,לדער'ס טריפעג ןוא סעביל טריפעג ןוא ךעלרעקעיניד טקאנקעג ,ךעלטרעווכיילג
 ,בוטש ןיא סרעטכעלעג ןוא תולוק יד ןופ טנעוו יד טרעטיצעג ןבָאה'ס

 רעכעלרעטומ טימ ןוא דניק ןגייא ןא יו טאהעג ביל םיא טָאה האל ליוװ יו
 ןייז רַאפ טגרָאזעג ןוא ןזױה יד םיא טכיראפ ,דמעה ַא םיא טעטאלעג טפַאשיירטעג
 טנקלָאװראפ קילב ןזגורב ַא ןפרָאװעג םיא ףױא טרָאפ רעבָא יז טָאה ,טנוזעג
 ,תמוערת טימ

 ןקיטעמוא ןיא טנטָאשראפ ןענאטשעג יז זיא ,רעצ ןופ טמעלקראפ ץראה סָאד
 :ןוגינ-הניחת ןקידנגָאנ ַא טימ טרעטיבעג ןוא לקניוו-בוטש ןכעלטנווָא

 טמוק ןוא טשינ טמוק .דניק ןיימ ָאטשינ ,לסָאי ָאטשינ ,דלַאװעג רימ ייוו יוא --
 טשינ טרעה'מ זא .ייוו ןוא ךָא זא ,דָארב ןיא יװ ןרָאװעג ןלאפראפ ץיגרע .םייהַא טשינ
 ןופ ןגיוא יד סיוא רימ ןייוו'כ זא .םיא ןופ ךעד ןייק ןוא ךעלס ןייק טשינ טעז'מ ןוא
 ַא ךָאד ןיב ךע ?דניק ןיימ וצ טאהעג ןעמ טָאה סָאװ ,ץראה ןיא רימ זיא ייוו ,תורצ
 םיא טקיש ןעמ ןוא שטנעמ ַא טמענ ןעמ ?אה ,סָאד סעּפע טסייה סָאװ ? ןיינ יצ עמַאמ
 יצ טסייו רעוװ .ןיוש ןוא ווו טסייו חור רעד ,ןיירא טלעוו רעד ןיא ץעגרע קעװַא
 הלילח םיא טָאה ןעמ יצ ,ןעמוקעגמוא טשינ הלילח זיא רע יצ ,ךָאנ טבעל לסָאי רעזדנוא
 ַא רקפה ךָאד זיא'ס זא ,ןטײצ ערעטצניפ עקיטנייה .טרָאד ץעגרע טעגרהרעד טשינ
 ּפָאק ןיימ ןעוועג זיא וו ןוא .םוטעמוא ןשטנעמ טעגרה ןעמ ןוא טסיש ןעמ זא ,טלעוו
 טשינ זא ,רעדניק עקיטנייה ?ןייגקעווא טוָאלעג םיא ךע בָאה סָאװראפ ,לכש ןיימ ןוא
 ,וטסגָאז סָאװ ? אה ,וטסגייווש סָאװ ,םחנמ ,ונ ? ןעמַאמ ַא יצ ןטאט ַא ןגלָאפ ןעד ןעמ ליוו
 ַאזַא ןבָאה לָאז דיי א זא .עטאט ןייק טשינ ןוא רעדרעמ ַא ,סָאד זיא עטַאט ַא .םחנמ
 טשינ ,דניק ןייז טשינ זיא'ס ךיילג ,ןָא טשינרָאג םיא טייג'ס ךיילג ,רעבעל עגנירג
 ןעמ טייג וו ןעמ טוט סָאװ ,דלאוועג יירש םענ שטָאכ ,טולב ןוא שיילפ ןגייא ןייז
 .ןינעטָאג ,יֵא ?ןעמ טפיול ווװ ןוא

 .רעצ ןופ םעטָא םעד ןטינשראפ טָאה ץפיז רעכעליירג ריא
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 געט ערעווש

 ןײק ןעשעג טשינרָאג הלילח םיא זיא'ס .ארומ ןייק טשינ בָאה ,האל ,ונ ,ונ --
 ןעמוקמייהא ןיש טעוװ רע ?סָאװ יצ ,לסָאי ,דניק-ןפולמ ַא סעּפע זיא רע ,יסָאװ .זייב
 םהנמ טָאה -- םולשב ןעמוקמיײהא רע טעװ ןגרָאמ--טניה .האל ,ןעז טסעװ
 טרעװשאב רעמ ךָאנ טרעוו ץרַאה ףַאלש ןייז זא ,טליפעג טָאה רע ןוא ןטסיירט טווװרּפעג
 ןוא ןענייו וצ קידנעטשאב טרעהעגפיוא טשינ טָאה האל זא רָאנ .גרָאז ןוא ןייּפ ןופ
 ראילָאטס םעד לכעמ וצ ןייגוצניירא ןסָאלשאב טרָאפ רע טָאה ,ןענָאמ ןוא ןדער ,ןצפיז
 ,קינלוביצ השנמ םעד ,ןַאמנעגנוי ןדמערפ םעד טימ טרָאד ןדער ןוא טאטשרַאװ ןיא
 ןייז ןגעוו ,ןעוו ןוא סָאװ ןוא רע ןגערפסיוא םיא ןוא ,ױזַא ןוא ױזַא ,טרָאװ טסנרע ןא
 ,ךיז טוט'ס סָאװ ןסיוו לָאז רע זַא ,קסע ןצנאג םעד ןגעוו ןוא לסָאי ןוז

 םענעסירעצ םעד ,ןדנעל יד ףיוא קאז ןטימ טאטשראוו םייב ןענאטשעג זיא רענעי
 ןיא טישראפ ןוא טביוטשראפ .טקורעגנָא רעוא ןַא ףיוא ליווװ קיטייז קעשאד-לטיה
 ,טעברא ןייז ןיא ןוטראפ קיסיילפ .ןגייצעג ןוא ץליהעג ,ץכעגעז ,רענעּפשלביה סעּפוק
 ןוא ןצפעל יד טימ טפייפעגוצ ןוא לדיל ךעליירפ ַא ןעגנוזעגרעטנוא ךיז רע טָאה
 עסייוו ענייז טצילבעג ןבָאה'ס ןוא דיירפ טימ ןגיוא עצראווש ענייז טניישעג ןבָאה'ס
 .תולדג טימ ןייצ

 ךײא טצעז ,רעטנענ טמוק ?דיי ַא טכאמ סָאװ ,ןגרָאמ טוג ,םחנמ בר .ַאַאַא --
 סעפע ךיז טרעה סָאװ ,סעיינ סעפע טלייצרעד ,ונ ,ץָאלק ןבלאה ןפיוא ָאד טָא ,רעדינַא
 ,יַאיא ?הסנרפ טימ יסָאװ ?סעפע טנידראפ'מ ?ריא טכַאמ סָאװ ?טלעװ רעד ףיוא
 .טדערעג ןוא טדערעג טלכיימשעצ רע טָאה -- ןיוש ןוא הסנרפ ? ןדיי ןפראד סָאװ

 תורצ ,טבעל'מ יבא ,ןקידניזראפ וצ טשינ ,ױזַא ױזַא ,רָאי טוג ַא ,ןגרָאמ טוג ַא --
 טרעפטנעעג םחנמ טָאה -- לטרעווכיילג ַא ןדיי ןגָאז ,טשינ הגאד ןייק םשה ךורב ןענעז
 .טלכיימשעצ ךעלטניירפ טעכיוא

 ןוא תורצ יד טימ ץלַא ךָאנ ךיז ןקיווק ןדיי ערעזנוא .ךעלטרעווכיילג יד ,יא --
 .עה-עהי-עה ?ָאיא ,ןייז ךעליירפ ןסייהעג טָאה יבר רעד .ךעלטרעווכיילג יד טימ

 לָאמַא טרעוו'ס .ןוט לכיימש ַא שטָאכ ןעמ ןָאק ױזַא .רעגרע ךָאנ זיא םעד ןָא --
 .טגָאזעג םחנמ טָאה -- טימעג ןפיוא רעגנירג עגר ַא ןופרעד

 עקאט ןדיי ןטלָאװ לטרעװכיילג ַא ןָא .תמא לקיטש ַא רשפא זיא'ס ,ָאי ,ָאי --
 ,טשינ סע זיא טנוזעג רָאג רָאנ .ןטייצ ערעטיב ענױזַא ןטלַאהסױא טנעקעג טשינ רשפא
 רעביא טּפַאכ ןעמ רָאנ ,טוג זיא עלעזעלג ַא לָאמַא ,ןּפָארט ןרעטיב ןטימ יו זיא סע
 טימ ךיז ךיילג טשינ זיא ,הכמ ַא סעפע שטנעמ ַא טָאה רעגייטש ַא .טשינ גוט ,סָאמ יד
 טושפ רָאנ ,טסבלעז ךיז ןופ ןטעפש ןוא ייוו טוט'ס זַא ןקיווק וצ ךיז ,ןגָארטוצמורא ריא
 .ןוט ייוו טוג ןליפא לָאזס ןעוו ,הרצ יד ןרטפ ןוא ןלייהסיוא ,ןקאהפיוא יז ףרַאד'מ
 ,םירוסי טימ ,ָאי ,ָאי

 ךעלנייפ ןוא ןגױא עילאק ,עכעלרע יד טזָאלעגּפָארא קידועמעש טָאה םחנמ

 ןענאטשעג זיא רע .טדנעװעגּפָא קיטייז םינּפ ןרַאד ןטימ ּפָאק ןקידרָאב םעד ,ןגיוושעג

 טסייוו רענעי זא ,טליפעג טָאה רע .טרעלקראפ ןוא םערָא רעצנעפש ןטעטאלעג ןייז ןיא

 ןאמרעגנוי רעד זא ןוא דניצא טרָאװ ַא ןדער םיא טימ ליוו ,םחנמ ,רע סָאװ ןגעוו ןיוש

 םעד טשינ טּפאכ ,םחנמ ,רע רָאנ ,ךאז ערעװש ַא סעּפע שינערעהוצנָא ָאד םיא טיג
 :ןפורעגנָא ךיז ןוא חוכ טימ ןעמונעגנָא ךיז טָאה רע .ןופרעד טייטאב ןרעפיט

 ערעטיב ַא ,הריזג ַא .טנאה סטָאג ןיא טנייה ןענעז ןדיי ,ָאיָאי ,אלימ ,ונ .םה .םה --

 לקיטש ןעמערָא ןבילוצ ןבעל סָאד ןייא ןדיי ךיז ןלעטש טירט ןוא טירש ףיוא .הריזג
 טבעל'מ ןוא ןענידראפ ןוא ןטעברא לסָאי ןוא רעדנעס ,ןיז ייווצ עניימ טעכיוא .טיורב
 ןעמ ,יוזא ןוא יוזא ,אלימ .תופידר ןוא האנש טימ ,קערש טימ ,ורמוא טימ גָאט ַא ךרוד
 טעוװס ןוא ןפלעה טעװ טָאג זיב ,טייצ ערעטצניפ יד ןעמוקרעביא ןוא ןבעל ךָאד זומ
 ריא טָאה רעגײטש ַא ..ןײרַא טלעװ רעד ןיא ױזַא טאלג רעבָא .העושי יד ןעמוק
 ףעמוקעגמייהא טשינ ךָאנ זיא רע ןוא לסָאי ןוז ןיימ ץעגרע טקישעגקעווא טלמונא
 זיא רעמָאט ?סָאװ וצ ?ןעמעװ וצ ?טקישעג םיא ריא טָאה ןיהאווו ? סעּפע סָאװראפ
 ךָאד ןיב ךיא ,תמא ןצנַאג םעד ןלייצרעד ךָאד ריא טגעמ רימ ?הנכס א סעּפע הלילח
 ?ןאמרעגנוי ? ריא טגָאז סָאװ ,ונ ? אה ,עטַאט ןייז
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 סקופ .מ .א

 םעד ךעלרעיודאב רענעי טלקָאש -- ןבעל'כ ,דיי ַא ריא טנעז ,םחנמ בר ,יַא --
 טשינ ןָאק סָאװ ,םת קיטש ַא סעפע רָאנ ,שטנעמ ןליוו ַא םענייא ףיוא יוװ ,ּפָאק
 ךָאד בָאה'כ ,םחנמ בר -- ייווצ זיא סנייא ןוא סנייא זַא יו טייקיניילק ַאזַא ןייטשראפ
 טנגעג רעד ןיא ךייא ייב ָאד ןריזינאגרָא רימ זַא ,השעמ יד טי אראד ןיוש ךייא
 .סענאגילוכ-ארוילטעפ "עסייוו , יד ןגעק ףמאק םוצ ,רעדלעוו יד ןיא ןפורג-רענאזיטראפ
 ,רעטייוו ןייג טעוו ןעמ ןוא סקיב םעד ןעמענ ןעמ טעװ ,ןרעוו קיטראפ ָאד טעװ ןעמ זא
 ןוא טױט ףיוא המחלמ ערעטיב ערעװש עגנַאל ַא ,עיצולָאװער יד זיא סע ,ָאי ,ָאי
 ןופ ךעטש ןוא ןסקיב ןוא ןליוק ריא טניימ לפיוו .תונברק ןוא טולב ןכייט טימ ,ןבעל
 עניימ ןיא ,בייל ןיימ ןיא טפאכעגניירא ןיוש ךיא בָאה קעלש ןוא פעלק ןוא רעסעמ
 ייב .זלאה ןפיוא עילטעפ יד ןוטעגנָא טאהעג ןיוש ךיא בָאה לָאמ לפיוו ? םירעדעג
 עדעי ַא טיירג ןייז שטנעמ ַא זומ ,טלעוו רעזדנוא ,טלעוו רעיינ רעד ראפ ףמאק רעזדנוא
 זדנוא ייב .ןבעל ןייז ןייז וצ ריקפמ ,ּפָאק םעד ןגיילוצרעדינא עגר עדעי ַא ןוא טונימ
 טיישראפ ריא .תולאש ןייק טשינ טגערפ רענייק ןוא שפנ תריסמ ףױא ןעמ טייג
 ? םהנמ בר

 ?אה ,שפנ תריסמ ףיוא טושפ ? טסייה סָאװ --
 עקילָאמא ,ןרעטלע ערעזדנוא יו רעגיטש ַא .שפנ תריסמ ףיוא טושפ ָאי ַאי --

 .סרעקאלפרעטייש יד ףיוא ,ןטייצ
 -העדיוו טרעפטנעעג ןוא ןרָאװעג סאלב זיא רע .ןקָארשרעד שזא ךיז טא םחנמ

 :ּפָאק ןטלקָאשעצ טימ ,קינעפש
 םוצ ןעגנאועג ןענעז ןדיי יד ?ןאמרעגנוי ,רעטרעוו עניױזַא ריא טדער סָאװ --
 ךיז ןבָאה ייז לייוו ,ןגעװסטָאג ןופ ,םשה שודיק ףיוא ,סרעקאלפרעטייש יד ףיוא א
 ...לארשי עמש ןגירשעג ןבָאה יז .םלצ םוצ ןקוב טלָאװעג ט טשי

 םעטָא ןסייה טימ טרעטסילפעג רענעי טָאה -- עבלעזסָאד ...עבלעזסָאד זיא'ס --
 םוצ .ןקוב טשינ ךיוא ךיז ןליו ,ןשטנעמ עקיטנייה ,רימ -- ןגיוא עטרעייפעצ ןוא
 רעד ןיא טכערמוא ןייק טשינ ןליוו רימ :ןקוב טשינ ךיז רימ ןליוו בלאק םענעדלָאג
 ,טולב רעזדנוא ןביג רימ .ןשטנעמ עיירפ רָאנ ,טכענק ןייק ןייז טשינ ןליוו רימ .טלעוו
 רעיינ רעד ראפ .רשוי ןוא תמא ןופ טָאבעג ןראפ ,ןגעוו שטנעמ ןראפ ןבעל רעזדנוא
 .ךיילג ןענעז ןשטנעמ עלַא ,םערָא ןָא ןוא ךייר ןָא טלעוו רעיירפ

 טשרע טבייה רע ךײלג ,קילב ןטרעלקראפ ןגנַאל ַא טימ טקוקעגנָא םיא טָאה םחנמ
 רעירפ טָאה רע סָאװ ,קסע ןבראה םעד ןופ רקיע ןצנַאג םעד ןעמענאב טכער דניצא ןָא
 : ןייטשראפ וצ ןביוהעגנָא טשינ

 ןוא קיטכרַאפרע טָאה רע ןוא -- ַאַאַאהַא -- ןיילא ךיז וצ טגָאזעג רע טָאה ...ַאהַא --
 ,םה .םה ,ױזַא ,יױזַא -- ּפָאק ןקידרעב םענעביוהעגפיוא ןטימ ןוטעג לקָאש ַא טקראטשעג
 .ףליה סטָאג טימ .ןרעװ לוצינ טעװ ןוז ןיימ זַא ,ביילג ךיא .ָאי ,ָאי .שפנ תריסמ

 ענייז ןיא ןוא ןצפעל עכיילב ענייז ףיוא טבעוושעג טָאה לכיימש-דיירפ רעדלימ ַא
 ,לארטשעגנוז ןקידרעמוז ןופ יװ ,ןיישטכיל רערָאלק ַא טלארטשעג טָאה ןגיוא עכעלרע
 ןעמורפ ןייז ןיא דָאנגטָאג רעטקעלפטנא רעד ןופ ץנאלגּפָא רעטרעטיײלעג רעד יו
 רענייר ןייז ןופ לארטשטכיל רעקיזָאד רעד זא ,ןעוועג זיא'ס ןוא .ץראה ןקידנדייל
 לקנוטעג ןכעלנַײּפ ןוא ןרעווש םעד ןיא ןיישנוז ןלעה ןרָאלק ַא טימ טילגעג טָאה המשנ
 ןבעל טרעוװשאב ןַײז ןופ ןרָאי ןיא ןוא געט עטעווערָאהראפ ערעטיב עלַא ענייז ןופ
 .ךרע ןַא ןָא ןוא סָאמ ַא ןָא ,םירוסי ןוא ןטיונ טימ ,טײקמערָא ןיא

 2 לטיפאק

 ןיא ןעמחנמ וצ ןעמוק וצ ןביוהעגנָא טייל-טאטש יד ןבָאה טנװָא ןיא ןוא גָאטַיײב
 סָאװ טסוװעג טשינ טָאה רענייק סָאװ ,סעפע ףיוא טגערפעגכָאנ ךיז ןוא ןיירא בוטש
 רעדמערפ רעד זא ,עכעלמענ ,ענייא סָאד טסוװעג רַאנ טָאה ןעמ .סניזא זיא סָאד
 ,דנַאלסור ןופ ,טרָאד ןופ ,יימרא רעטיור רעד ןופ רענלעז רעשידיי רעד ,ןאמרעגנוי
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 געט ערעווש

 ,ןעלסָאי טקישעגקעווא ץעגרע טָאה ,בוטש ןיא ןעמחנמ וצ ןעמוקעגנָא טַאהעג זיא סָאװ
 לָא'ס זא ןכאמ ךיז ןָאק ןופרעד סָאװ ,תוחילש קיטכיו א סעפע טימ ,ןוז סמחנמ
 .ףליה ַא ןוא ךאז עטוג ַא סעפע ןעמוקסיורא

 סָאװ ?ןעגנערב סעפע רע טעװ סָאװ ?לסָאי ןוז רעייא ,ןיוש רע טמוק ןעוו ,ונ --
 ןבעג וצ ןסעגראפ טשינ שטָאכ ןעמ לָאז ןליײט טעװ ןעמ זא ,ריא טרעה ?ןייז טעו
 .טייל עטסָארּפ יד טדערעג ןבָאה -- .לייט ןכיילג ַא םענייא ןדעי

 ?לעמ יצ ?עשַאק יצ ,לּפָאטרַאק יצ ?טיורב ? ןלייט ןעמ טעװ סָאװ --
 :טרעפטנעעג טָאה האל
 ,יאדווא ,ןגרָאמ םעשעשטרעמ .לסָאי ןיימ ,ןעמוק טעוװו רע .ןעמוק טעװ רע --

 טע'ס סָאװ סייוו ךע .סניוזא רָאג רידאנ .ןלייטראפ טשינ םענייק הלילח טעוו'מ .ןעדווו
 .ןוש ןוא טוג ןייז לָאז'ס ןפלעה טָאג זָאל .םירייכאב ךעמ טגערפ !? ןייז

 עשילהק ליפיוזא ןופ קערש ַא סעפע טימ חוכ ןקידרעװ ַא סעפע טליפעג טָאה האל
 .ורמוא ןוא שינעמעלקיץראה ןוא גערפיוא ןופ טמאלפעג טָאה םינפ ראד ריא .ןגרָאז
 :ןַאמ םוצ ןוטעג גָאז ַא טָאה יז

 .סָאװ יצ ,ןחישמ ףיוא סעּפע יו ןעלסָאי רעזדנוא ףיוא טראוו ןעמ ,םחנמ ,טסרעה --
 ןצעמע לסָאי רעזדנוא ןיוש ןָאק סָאװ .וינעטָאג ,ןטוג םוצ ןייגסיוא רָאנ עקאט לָאזס
 ?ןעגנערב ןעד רע ןאק סָאװ ...ןפלעה

 ןטימ ,רעצנעּפש םענעסירעצ ןייז טימ ןפיולוצ ןעמוקעג זיא שרעה רעגנַאל רעד
 קידרעייפ רעד טימ ןוא ,ןקעטש ַא יװ ,זדלַאה רעגנַאל רעד ,םינּפ ןקירעגנוה ןרַאד
 ןוא טגערפעג ןוא טדערעג ןוא ןגירשעג טָאה רע .םיוב רענעדלָאג ַא יו ,דרָאב רעטיור
 .ןגיוא עטיור יד טימ טלטניּפעג

 םעניײר םעד ,תמא םעד טגָאז ?עוװ ,אה ?סאוו יצ ,טלעג ןלייט טעװ ןעמ --
 ?ןלייט ןעמ טעװ סָאװ .תמא

 ןצנאגניא טלעג סָאד ןפאשפָא טעװ ןעמ .טלעג רע ,טלעג ַא ראפ סָאװ --
 .טעּפשעג בוטש ןיא רעדנעס טָאה -- ענעשעק ןיא עטאלכ ,טלעמש ,טלעג

 .ןשטנעמ ,טלַאװעג יַאװ יִא ?טלעג סיוא ?וטסדער סָאװ --
 רעדנעס םיא טָאה -- טלעג סא ?שרעה בר ,טרעה ריא .ָאטשינ .טלעג סיוא --

 טעוומ .טלעג סיוא -- .טכַאלעג ךעליירפ ןוא רעגניפ ַא טימ ןייטשראפ וצ ןבעגעג
 רעיא רעביא טעב'כ ךעלריּפַאּפ יד טימ ךיז טעוו'מ .טלעג עצנַאג סָאד ןענערבראפ
 ?שרעה 'ר השעמ ַא טייטשראפ רַיא .ןיוש ןוא -- -- -- ,דֹובּכ

 ןפיוק וצ ןעמענ ןעמ טעװ ןענאוונופ ?טלעג ןָא ןבעל ןעמ טעװ עשזיוזא יו --
 ?עוװ ? אה ,ָאיא ,טסיזמוא גנידצלא ןבעג טצוו'מ ןדייס ?אה ,סעּפע

 .ןבעל טעוו'מ ,ָאי ָאי ,אהאהאה ,טוג ןַײז ןיוש טעוו'ס ,טכער ןייז ןיוש טעוו'ס --
 .טסיזמוא גנידצלא ןעמענ טעוו'מ ,טסיזמוא ןבעג טעוו'מ

 ןופ .טלעג ןייק טשינ בָאה ךע .השעמ עצנאג יד טשינ טרא ךעמ ,וטסעז ,ונ ונ --
 ןפיוא ןפראווסיורא יצ ,ןפאשפָא טשינ יצ ןפאשפָא ָאי טלעג סָאד ןעמ געמ ןגעווטעניימ
 םענייש ַא ? הקיתופא ןייד טימ .בנג וד ,לרעדנעס ,ןוט וטסעוו סָאװ ? אה ,וד רעבָא .טסימ
 .ןבעל'כ ,ןבָאה וטסעוװ ןדָאש

 שיטָאּפש א טימ יװ רָאה-דרָאב עטיור ענייז ןיא ליומ סָאד טמורקראפ טָאה שרעה

 ןקיכעטש ַא טימ ןעקנווװעג רע טָאה ,ןָאה ַא ייב יו ,גיוא טיור ןייא טימ ןוא ןייוועג

 :טרעפוק-בוטש רעד ןענאטשעג זיא'ס ווו ,לקניוו-טנאוו םוצ ןיהא רעטסילפעג
 ?אה ?סרעטנזיוט וטסָאה לפיוו ,ָאי ,ָאי ,טסייוו'מ ,טרָאד ,ָאד זיא'ס ,ָאד זיא'ס --

 טימ ןגירשעג זייב רעדנעס טָאה -- ןוויוא ןיא טלעג'ס ןענערבראפ טעווי'מ --

 רעצנאג רעד ןיא טביולגעג טשינ טָאה רע .םינפ ןטנטָאשראפ ןוא שינעמעלק-ץראה

 ןייז ?טלעג'ס ּפֶא עקאט ײז ןפאש רעמָאט ?ָאי רעמָאט ?ןעמ טוט סָאװ רעבָא .השעמ
 עטעטאלעג ןוא עטבעלקראפ ,עטקילפעצ יד ןוא ,טרעטאלפעג יװ טָאה המשנ עצנאג

 ןענָארק רעכיירטסע ,סרעטנזױט ןוא סרעטרעדנוה ,עלעג ןוא ענירג ,ךעלריפאפ-טלעג
 טימ םירחסמ עטגאוועג ענייז ןיא טנידראפ טָאה רע סָאװ ,סעצנאנָאבראק רענעטור ןוא
 ןוא ,תושפנ תנכס טימ ,ןייּפ ןוא ּפעלק ןוא ,תוריבג ןוא קערש ןוא ,סייווש ןוא לגומש
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 סקופ .מ .א

 רעד ןופ רעטעלב יד ןשיװצ ייז ןטלאהאב ,ּפָאק ןיא גיוא סָאד יו ייז טיהעג טָאה רע
 ָאנד ןפיוא ףיט ,ףיט ןבָארגאב ןוא עליישטאפ  ַא ןיא ןדנובעגנייא ,הדגה-חספ רעטישעצ
 רענולק ַא ןעװעג זיא רע לו יו ,טרעפוק-בוטש ןיא לטסעק םענרעצליה םענופ
 טרעוװ טשינ ןענעז ןריּפַאּפטלעג יד זא ,רעכיז ףיױא טסוװעג טָאה רע ןוא שטנעמ
 .רעצַארג ייווצ ןייק

 ןפראד טשינ ךיז טעוו'מ .היחמ ַא ,טלעג ןייק ןייז טשינ רעמ עקאט טעוו'ס ,ונ --
 .רעצארג ַא ןָא ,טסיזמוא גנידצלא ןבָאה טעוו'מ ,ןדע ןג ַא ןייז טעוו'ס .ןבעל'כ ,ןגרָאז

 .ןפנָארב שודיק טַימ ,הלה טימ תבש ןכאמ טעוו'מ .גנוצייה ,עשאק ,לפָאטראק

 .םַאלּפ רענעדליג
 וצ ןעמוקעגניירא קינלוביצ השנמ רעד זיא ,ירפ ץנַאג ,ןגרָאמ ףיוא ןיוש רָאנ

 לרעלָאטס סלסָאי יב ןערָאפ ךיז ןעמונעג דיירסיוא ןא סעפע טימ ןוא בוטש ןיא ןעמחנמ
 ַא טעסעטעג טָאה רע .גָאט ןצנַאג ַא ןבילבעג טרָאד ןיוש זיא רע ןוא לקניוו-רעקלא ןיא
 קיסיילפ ןוא ץלאה קיטש ַא טגעזעג ,טערב ַא טעלבוהעג ,קאה רעד טימ לגנערד
 ןוא לפָאטראק ,עלעביצ ,טיורב ,ןסייבנָא ןסע וצ ןבעגעג םיא טָאה האל .טעבראעג
 סָאװ בילוצ טגָאזעג טשינ טָאה רע ןוא טגערפעג טשינרָאג םיא טָאה רענייק .טיורק
 .ןעמוקעג זיא רע

 ןעייג רענלעז-סעקאמאדייה רענעטור לורטַאּפ ַא זַא ,טרעהעג ןעמ טָאה לייוורעד
 ןוא רעייטש ןעמענ ןוא טלעג ןכוז ,סעיזיווער ןכַאמ ,רעביטש עשידיי יד רעביא םורא
 ייז רָאנ סָאװ גנידצלא ןביור ייז ןוא גנוריצ ןוא ךעלרעגייז ענעדליג ןוא דלַאג ןכוז
 ןוא ןדרעװש יד טימ טייל יד ןגָאלש ןוא רעטצנעפ יד ןכערב יז ,ןגָארטקעװא ןענָאק
 .רעוועג ןכוז ןוא ןסקיב יד ןופ סעבלָאק יד טימ

 ןגיוא ענעשָאלראפ טימ טעצפאסראפ ןוא סאלב בוטש ןיא ןלאפעגניירא זיא רעדנעס
 ןקָארשרעד טָאה עמַאמ ןייז שזא ,שינעגנערדאב ןופ זָאנ רעטציפשראפ-ןירג ַא טימ ןוא
 :טנעה יד ןוטעג ךערברַאפ ַא

 ץעמע ךעד טָאה'ס ,טלאוועג ,רעדנעס ? סעיינ ןעשעג ןיוש זיא סָאװ ,רימ ייװ יוא --
 .קילגמוא ןא ,ןשטנעמ ,יַאו יוא ?טרסמעג

 ןיא ןעמונעג ןוא עטעּפָאל יד טּפַאכעג טָאה רע .טרעפטנעעג טשינ טָאה רעדנעס
 טָאה רע ןוא ,לרבק ַא סעפע יו ,בורג ןלָאמש ַא ןבָארג דרע-בוטש רעד ןופ לקניוו
 -טלעג עטּפעלקרַאפ ןוא עטקילפעצ יד טימ לטסעק ןייז קינייװעניא טרָאד ןטלאהאב ךיג
 ןוא עטעּפָאל רעד טימ םעד ףיוא טּפַאלקעג ,לבירג סָאד קירוצ טישראפ ,ךעלריּפַאּפ
 ןעמ זא ,ןטערטעגנייא טוג סָאד ,לגרעב-דרע ןפיוא לוויטש יד טימ קידנצנאטרעטנוא
 טימ טירט-סופ עדמערפ טרעהעג ןעמ טָאה דלאב עקאט ןוא .ןענעקרעד טשינ לָאז
 יװ טּפַאכעגמורא טָאה קערש יד .טנַאװ-ןסיורד רעד ןופ ריט רעד ןיא קיוּפעג ןזייב ַא
 ראפ ןוא ,ןרענוד עטייוו יו טמורבעג טָאה ןרעיוא יד ןיא .םאלפרעייפ רעטלקנוטראפ ַא
 טלײשעגסױרַא ךיז ןבָאה םיא ןופ סָאװ ,לּפענעג רעדנילב ַא טרעטצניפעג טָאה ןגיוא יד
 -לעפ עצרַאװש עסיורג טימ ןיז-םירעיופ עגנוי ןטלאטשעג-רענלעז ,עזייב ,עגנַאל
 ןטימ ,רעטסטלע רעד .טנעה יד ןיא ןסקיב טימ ,ּפעק יד ףיוא ןרעב יװ ,סעקידָאּפס
 ןשירפ ןיא סקיב רעד ןופ ןזיּפש ןטימ ןכַאטשעג טָאה ,לברא ןפיוא לדנעב ןדליג
 טַאז ,רעמינּפ עטלטיורעג-שירפ טַאהעג ןבָאה ייז .לקניוו-ןוויוא ןיא טרָאד ,קעלפדרע
 .ןגיוא עטלַאק עָאלב ןוא ריזח טימ עשאק ןופ טצנַאלגעצ

 ,קוק ַא רָאנ טוט ,רענלעז ,יעה ?טלעג סָאד ןטלאהאב ?עה ,טרָאד זיא סָאװ ,ונ --
 טכוז ,טלעג טימ ,רעוועג טימ ,סרעגַיײז ענעדלָאג טימ גנוריצ ,טוג טרָאד רַאנ טכו
 .ןוטעג לעפאב ןקימירג ַא רע טָאה -- טו

 טימ טיירבעגנָא טנעה עטיירפשעג טימ ,ןוטעג לעטש ַא טרָאד ךיז טָאה רעדנעס
 םעד טפאכעגנָא טָאה יז ,ןפָאלעגוצ זיא האל .געמראפ ןַײז ןצישאב ֹוצ בייל ןייז
 :לברא ןראפ רענלעז

 ַאטשינ זיא רימ יב ,טלעג סָאװ ,טלעג רעװ .שטנעמ רעטוג ,ריד טימ זיא טָאג --
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 געט ערצעווש

 ַאד ןענעז תורצ .סרעגייז ענעדליג ןייק טימ ,גנוריצ ןייק טימ ,בוטש ןיא טלעג ןייק
 .ןטסגנא טימ קצלש טימ

 ןוא ןיהא ןוא רעהַא ןוטעג סיוטש ַא בָארג יז סנגיובנלע טימ ןבָאה רענלעז יד
 טרעקעגרעביא ,ןכאז-בוטש יד טרעדיײלשעג ןבָאה ייז .לקניוו סָאד טכאמעג יירפ טרָאד
 ןופ לטסעק סרעדנעס ןעמונעגסיורא דלאב ןבָאה ייז ןוא םילכ ןכָארבעצ ,שיט םעד
 טימ ,הדגה-חספ עטלַא יד ןזיוואב ךיז טָאה'ס ןוא ,סָאד ןסירעגפיוא ,לבירג-דרע םעד
 עטקילפעצ לקעפ םעד טימ ,טנעה-רענלעז עבָארג ןיִא תויתוא עסיורג עטמעשראפ
 .ךעלריפאפ-טלעג

 ,רעדירב - טמענ- ,טמענ -.,רצוא . רעצנאג; ַא ..ןדַי .יד ּרֶאֵנ -עז;.טָא ,טָאדאראדא --
 ,רטייטש טמענ !טלעג ,טלעג ,ָאהָאהָאה !טלעג שידיי ליפיוזא

 : ז ןוא טנכערעג ןוא ט טלייצעג ןבָאה ייז
 ?ק-םעזוב ןיא ַײז ןטלאהאב

 יד ןיא ןעמאלפ ענירג טימ ,ןטפול רעד ןיא טנעה .יד ןוטעג יא : ַא טָאה האל
 :יירשעג ןקינרָאצ ןוא ןגיוא

 ןַימ ךָאד זיא'ס ?רעייא סעּפע זיא'ס .םינלזג ,רעביור ?טמענ ןעמ טסייה סָאװ --
 טסַײה סָאװ .רעדניק יד טימ ןאמ ןיימ ןופ עינאווערָאה עקיטולב ךָאד זיא'ס ,עצארּפ
 בוטש ןיא ךייא וצ סעפע םוק ךע ?אה ,סָאד סעפע
 .םיבנג ,רעבור ,רָאנ עז ,טלאיועג ?ןעמ טגייווש סָאװ

 ַא סעפע היפ רע .לדָאנ 8 טימ טיינ ןוא לקניו ןיא טציז םחנמ רָאנ
 קסע רעצנַאג רעד ךיילג ,ענימ רעטמעלקראפ ַא טימ ,טגייוש רע .קָאר םענעסירעצ
 טעבראעג ןוא ןסעזעג ָאד רע 4 יי ַא סעּפע יװ .ןָא טשינרָאג ָאד םיא טייג
 ןפורעגנָא טשינ ,ךיז טשימעג טשינ ,טכאמעג קידנסיו טשינ ךיז ןוא סעטאל ענייז ייב
 עווא ןעוועבאר רענלעז יד סָאװ טשינ םיא טרא'ס ךיילג ,טרָאװ ןייק טַימ ךיז
 .טיײקמערָא לסיב

 ךיז טָאה םיא .קילב ןטרעדנוװרַאפ ןגנַאל ַא טימ טקוקעגנָא םיא טָאה רעדנעס
 דראב רעד ןופ לקניוװ-ליומ ןיא ןטלאהאב וצ ךיז טסיילפ עטַאט ןייז זַא ,וליפא טכַאדעג
 ַא טָאה ור רעטרעלקראפ סמחנמ ןופ טלעק יד טָא ןוא .לכיימשעג ןשיטעפש ַא סעפע
 רעטלמאטראפ סרעדנעס 5 רעייפ-הלהב סָאד ןזָאלבעגרעטנוא עגר ַא ןוא ןשָאלעג עגר
 ןיא .ףליה טכוזעג טָאה קילב רעטפאכראפ ןייז 1 סעפע ָאד ךיז טוט סָאװ .המשנ
 ןטימ ,קינלוביצ השנמ 5 ,ןאמרעגנוי רעדמערפ רעד ןענַאטשעג זיא לקניוו-רעקלא
 א טקַאהעג טרָאד טָאה רע ןוא יײרעלָאטס סלסָאי ייב ןדנעל יד ףיוא ןדנובראפ קַאז
 סעּפע טעכיוא ךיז טכוד טָאה זָאנ עטביוטשראפ ןייז .טערב ַא טעוועלבוהעג ןוא לצעלק
 .טלכיימשעג שיטעּפש

 ַארּפַאק רעד טָאה דניצַא
 ַא טימ ןוטעג לטניפ ןזייב ַא
 : טעב סמחנמ רעטנוא

 קא םעד ןיא ָאד זיא סָאװ ?עה ,קאז ַא ראפ .סעפע סָאד זיא סָאװ ןוא --
 רע טָאה קיטייז .קָאר םעד ןיא לדָאנ רעד טימ ןכעטש וצ טרעהעגפייא טַאה םחנמ

 :לוק ןכעל רע ןוא ןליטש ןקיטומט וג ןייז טימ טי ןוא ּפָאק םעד ןביוהעגפיוא
 .לפָאטראק ,טיורב ףיוא לעמ לסיבא ,עשאק ,זייפש זיא סָאד ,טשינרָאג ?קאז ןיא --

 ריא .ןגעװטרעייא ןופ טשינ זיא ָאד .סעברא ,סעלעביצ ,טיורק ךעלטפייה עכעלטע
 רימ ריא טגעמ ךייא גַאז ךיא זא .בוטש ןיא טשינרָאג ָאטשינ זיא רעמ .ןייג ןיוש טגעמ
 .טייג ,טייג .בוטש .ךיא ָאטשינרָאג רעמ זיא'ס .ןביולג

 :רענלעז יד וצ לעּפַאב ַא ןבעגעג ןוא ןגירשעג טָאה רענעי
 וצ טמוקיס .ןעמענקעווא גנידצלא .ןרעייטש טא ,רעייטש ראפ ,טמענ ,יעה --

 .ןרעייטש ראפ גנידנעפ .ןרעייטש ןלָאצ
 ףױא יוװ ,עציילפ-רענלעז רעטײרב ַא ףיוא ןוטעג בױה ַא ךיז טָאה קאז רעד

 ,רעיומ ַא
 סָאד -- טגָאזעג םחנמ טָאה -- טשינ סָאד ,ןעמענ טשינ ריא טעװ סָאד ,ןיינ --

 ,ןשטנעמ ?ןעוועבאר ןוא ןעמענ
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 ,לברַא ןפיוא לדנעב ןלעג ןטימ ,רענלעז רענעטור יד ןופ לַאר
 קאז ַא ץיפש-לוויטש ןטימ ןוטעג ּפַאק ַא טַאה רע .גיוא |
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 סקופ .מ .א

 טשינ ןיב ךיא .ןעמענ טשינ ריא טרָאט סָאד .בוטש ןיא זײּפש לסיב עטצעל סָאד זיא
 .גנולאצ-רעייטש ןייק קידלוש

 רעבלעזרעד ןיא ןוא ,לקניוו-רעקלא םענופ ןוטעג גנורּפש ַא םיצולּפ טָאה ץעמע רָאנ
 רעדיו זיא ןוא עציילפ סרענלעז םעד ןופ ןסירעגּפָארא ןעוועג קאז רעד זיא עגר
 ,קינלוביצ השנמ רעד ,ןאמרעגנוי רעדמערפ רעד ןעוועג זיא'ס .דרע רעד ףיוא ןגעלעג
 טנאה ןייז ןיא .ןגיוא עקידנצילב ןוא םינפ ןטציפשראפ ףראש ַא טימ ןענאטשעג זיא סָאו
 .לקעה רַאילָאטס ַא ןופ ןזייא סָאד טצנאלגעג טלאק טָאה

 ןזיועג ןוא טגָאזעג רע טָאה -- ןוז רעשיטניה וד ,ןעמענ טשינ וטסעװ סָאד --
 .רעייז זיא'ס .טייל-טעברא עמערָא יד ןופ זייפש לסיבַא זיא סָאד -- .קאז ןפיוא לקעה ןטימ
 ,ןיולטעברא רעייז ראפ טפיוקעג זיא'ס

 ןייז ּפָארַא ּפַאכ ַא ןוטעג טָאה ,לברא ןפיוא לדנעב ןלעג ןטימ ,לַארּפַאק רעד
 ַא טנעקרעד דלַאב רע טָאה ךארּפשסיוא רעניַארקוא סמענעי ןיא .לסקא םענופ סקיב
 :םיטש עזייב ןייז ןוטעג םורב ןכעליירג ַא טָאה'ס .ןדמערפ

 ןעמוקעג זיא סָאװ ,דישז רענעי רשפא זיא סָאד ? עה ,רעניוזא סעּפע רעד זיא רעוו --
 .טסיב וד רעו ןעז ןיוש טעװ ןעמ ,וד ,רימ טימ רָאנ םוק ? עטיור יד ןופ ,טרָאד ןופ רעהא
 .סעקיװעשלָאב יד ןופ ןָאיּפש רעד ,רע זיא סָאד ,ַאהַא

 ןגרָאבראפ ןוא ךיג ןוא ךעטראפ-טעברא סָאד ןוטעגסיוא טָאה קינלוביצ השנמ
 .ןייג וצ טיירג ,קָאר ןייז טלּפענקעגוצ טָאה רע .לוויטש ןיא לקעה סָאד טקעטשעגניירא
 ַא טָאה האל .טנאוו רעד ןופ רעכיילב ןרָאװעג ןענעז ןשטנעמ-בוטש יד ןופ רעמינפ יד
 :קערש ןופ טנעה יד ןכָארבראפ טָאה יז ןוא ץפיז ןטקיטשראפ טימ ןוטעג רעטסילפ

 .ןסישרעד םיא טעוו'מ ,ןריולראפ זיא'ר ,טלַאװעג ,רימ זיא ייוו ,ָא --
 .ןטימ טלעטשראפ םיא ןוא טנעה יד טײרּפשעצ ,םיא וצ ףױל ַא ןוטעג טָאה יז

 ןראפ לדניה ןיילק ַא ןצישאב וצ לגילפ עטיירפשעצ טימ עקָאװק-ןוה ַא יו ,ךעטראפ
 ,לגיופ-ביור

 ,ךייא ריא טגעמ ןעמעש זא !טשינ םיא טנעק ריא ,ןשטנעמ ריא טדער סָאװ --
 ,טמענ ,ראילָאטס רעד לסָאי ,ןוז ןיימ ךָאד זיא סָאד -- ןגירשעג יז טָאה -- ,ןבעל'
 .םייה רעד ןיא טזָאל דניק ןיימ ןוא עטוג ןשטנעמ ךייא טייג ןוא קאז םעד טמע

 רענלעז יד זַא ,ןגיוא עטלּפענעג עריא ןיא רעצ רעכעלרעטומ ליפ יוזא ןעוועג זיא'ס
 .עציילפ ַא ףיוא בױריקַאז ןטימ בוטש רעד ןופ קעװַא ןענעז ןוא טביולגעג ריא ןבָאה

 טציפשעגסיורא םינפ ןסאלב ןייז טימ .ןסיורד ןיא זיב ןפָאלעגכָאנ זיא םחנמ רעבָא
 ןוא טלגנארעג םעטָא ןרעװש טימ רע טָאה ,דרָאב רעטרעבליזעג רעטראה ןייז ןופ
 :עציילפ סרענלעז ןופ קַאז םעד ןסירעג ןוא טרעמאלקעג טנעה עראד ענייז טימ

 .טייל עמערָא ןענעז רימ .בוטש ןיא ןזייפש לסיב עטצעל'ס ,ּפָא ביג ,ּפָא ביג --
 ןיא ןלאפעגקעווא זיא רע ןוא לוויטש ןטימ ןוטעג סיוטש ַא םיא טָאה רענלעז רעד

 טנאפש ,געוו-לטעטש ןפיוא ,ןטנוא יו ןעזעג רע טָאה עראמכ רעָארג ַא ךרוד יװ .יינש
 יד ןוא עציילפ ןפיוא ביור קאז ןלופ ַא טימ טעכיוא רענלעז רענעגיובעגנייא ןַא טראד
 וו טקנופ ,רעגניפ-עגנאווצ עראד טימ יו קאז םעד טעכיא טסייר עטאלז הנמלא
 רענלעז רעד ןוא ,רעבייור דלאאאוועג תולוק-רעמָאי טימ טיירש יז .םחנמ ,רע סָאװראנ
 וקידארומ ַא טימ קעוװא לַאפ ַא טרָאד טוט יז .ךיוב ןיא ּפָאק ַא לוויטש ןטימ ריא טוט
 ןוא .רעווילגיגָאט ןעָארג םעד דינש ַא ,ץילב רעצראווש א יװ טוט'ס זא ,יירשעג
 .סיורא יינש םענופ ןעפארד טרָאד ךיז טמענ עטַאלז יוװ ןעזעג טָאה רע .ןגרָאװרעד טרעוו
 קירוצ געוו ןרעביא םינפ ןטרעצראפ ןוא סיפ ןוא טנעה טימ ןכיילש יז טוט ךָאנרעד
 .בוטש ריא וצ

 ןוא רירפעגיינש ןעָארג ןייז טימ טרעווילגעג םוטש טָאה טנווא-רעטניוו רעד
 טלקנוטעג ןוא טלעוו יד טמעלקראפ טנעה ענרענייב טימ טָאה טסָארּפ רעבראה רעד
 .טסאל רענרעזייא ןייז טימ

 ּוז

1* 



 לגיפש ןהיעשי

 יד
 עטלגיזראפ

 ריטש

 ("ןלעווָאנ עשיפַארגָאיבָאטױא , :ךוב ַא ןופ לטיּפַאק)

 עקטַאיצַאפ רעד ןיא ןעמוקעגפיורַא זיא עמַאמ יד תעב ,ירפ רָאג קיטיירפ ןעוועג זיא'
 ימוא ןוא ךיג .םײהַא ןריפ וצ ךימ ידכ ,לשטנַא ןדייז ןופ ןעמונעגּפָא ךימ ןוא

 יד ןפָאלעגּפָארַא קיטעּפמיא רימ טימ ןוא טנַאה רעד ייב ןגיוצעג ךימ יז טָאה קידלודעג
 ריא ןופ .ןדייז םוצ ןרעטסילפוצוצ סעּפע ןזיוװַאב םיוק טָאה יז .ךעלגיטש-עקטַאיצַאפ
 סעּפע זַא ,ןענַאטשרַאפ ךיא בָאה ןגיוא עטזָאלענּפָארַא ןוא םינּפ קידנגייווש ,ךיילב
 ןעמַאמ רעד ןיא תעב ,דימת .ןדירפוצמוא רעייז סעּפע ןופ זיא יז זַא ןוא יז טמעלק
 טשינ לָאמניײק יז טביוה -- סענעטלַאהַאב ןוא סקירעיורע ,סקידנעמעלק ןָא ךיז טלמַאז
 רעקרַאטש ,טציא יז טָאה ךָאנ וצרעד .ךעלקעדנגיוא עקיטכיזכרוד ,עניד עריא ףיוא
 סָאו ,לכיט ךעלניורב טבעוועג -רעטיש ריא רעטניה לטנעה ןיימ ןטלַאהעג ,דימת יו
 -סױרַא טשינ סַאג רעד ףיױא ךיוא טָאה יז .סַאג רעד ףיוא טרעטַאלפעגרעטנוא טָאה
 סעלעבָאד וצ ןעמוקעגנָא טשינ ןענעז רימ זיב ,טרָאװ עטסדנימ סָאד רימ טימ טדערעג
 רעלעק ןיא ןגירשענּפָארַא ןוא עלייוו ַא ןייטש רימ טימ ןבילבעג יז זיא ָאד .רעלעק
 :לוק טמעלקרַאפ ,דמערפ ַא טימ לָאמ עכעלטע

 ..!ףױרַא רָאנ םוק !על--ייב ...! על---ייב --
 -ַאב ךיז טָאה ,ךעלגיטש עטשרעטנוא עטשרע יד ייב ,שינעפיט-רעלעק רעד ןופ

 עריא ןשיווצ ןטלַאהעג טָאה יז .עלייב עמומ רעד ןופ טלַאטשעג עקידכעלייק יד ןזיוו
 ןופ טקוקעגפיורַא טָאה עלייב עמומ יד .דמעה גנַאל טקייועגנייא ןַא טנעה עטעקַאנ
 .ּפָאק ןטימ רימ וצ רעהפיוא ןָא זיולב טלקָאשעג ןוא עטיור ַא ,עטלמוטעצ ַא רעלעק
 ןוא דמעה עקידנפירט ךָאנ סָאד וווצעגרע ןפרָאװעגקעװַא ךיז רעטניה ךיג טָאה יז
 .ךעלגיטש יד טימ ףױרַא

 ןבָאה טנעה עטױר עריא ןופ תעב ,ןעמַאמ רעד ןבענ ןבילבעג ןייטש זיא יז
 עריא רעביא ,סנייא ךָאנ סנייא ,סנּפָארט-רעסַאװ ענרעבליז עָארג יד טפירטעג ךַָאנ
 .סעטַאיּפ עטיור ,עטעקַאנ

 עמומ יד טָאה -- ?לטיג ,םיא רַאפ טרָא רעדנַא ןייק טַאהעג טשינ ןיוש טסָאה --
 עריא טימ רימ ףיוא קידנקוק ,ּפָאק ןטימ ןעלקָאש וצ טרעהעגפיוא טשינ עלייב
 -ענטָאגליװ-ערַאּפ יד ךיז ןיא טַאהעג ךָאנ ןבָאה סָאװ ,ךעלעגייא ענעפָאלרַאפ עניילק
 .ןרערט ענעריובעג טשינכָאנ ןופ יו ,רעלעק ןופ טייק

 עמומ רעד ייב ןטעבעג ךיז עמַאמ יד טָאה -- ..!ףיוא ןיוש רעה ...עלייב --
 ...ןכַאמ-תבש ןפלעה רימ טסע' ..!ףױרַא םוק -- ןעבָאד ייב שעוו יד ןקידנע טסע' -- עלַײב

 -לָאּפשעג ,עמורק יד ןשַאװּפָא :בוטש רעזדנוא רַאפ טניימעג טָאה ןכַאמ-תבש
 םעד ןצוּפסיױא ןוא דמַאז קידנטכיוליסייו ייז רעביא ןטישעצ ,רעטערביליד ענעט
 .עלעטלַא -- יז זױלב ןָאט עקַאט טציא זיב ךָאד טגעלפ ץלַא סָאד .רעטכייל-תבש
 ..?עלייב עמומ יד ףױרַא טציא עמַאמ יד סעּפע טפור סָאװרַאפ ָאט

 גנַאגפױרַא רעד זיא ,םייה רעד ןיא ןעוועג טשינ ןיב ךיא טניז ,געט רַאּפ יד ךרוד
 ןלעקנוט םענופ טייקיבירט יד .דמערפ רעייז ןעמוקעגסיוא רימ ןגיטשיזיוה יד ךרוד
 ןעועג זיא הריד ספסוי םייח ןופ ריט יד .דימת יו רעטכידעג ןעוועג זיא לרָאדירָאק
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 לגיּפש והיעשי

 עכעלשטנעמ עטסדנימ סָאד טרעהעג טשינ ןעמ טָאה קינייועניא ןופ .טכַאמרַאפ
 םתסמ .זדנוא ייב יאדװַא זיא עלעטלַא -- ןוא ָאטשינ טרָאד רענייק זיא םתסמ .לוק
 לָאז ךיא טרַאװ ןוא ,לימ רעטפושכרַאפ רעד ייב ,לדערלָאּפש םייב ,עלעטלַא ,יז טציז
 ,ץרַאה עשלגניי סָאד רימ ןיא טּפַאלק'ס קידלודעגמוא יו ,טָאג ,ָא .ריט יד ןענעפע
 ..ריט רעזדנוא וצ לרודזורּפ ןכרוד ןעמַאמ רעד רעטניה ךיז רעטנענרעד ךיא תעכ

 עצרַאװש עסיורג סָאד טנפעעג עלעסילש םעניילק ןטימ רעבָא טָאה עמַאמ יד
 תמחמ ןרעג טשינ ךיז טנפע סָאלש סָאד .ריט רעזדנוא ףיױא טגנעה סָאװ ,סָאלש
 ּפָארַא ןעיצ דימת טזומעג סָאלש סָאד טָאה יז .תונשקע רעקיטסָאר ,רעזייב ַא סעּפע
 א ײב ןגױצעג טלָאװ יז יוװ ןזיועגסיוא ךיז טלָאמעד טָאה רימ ןוא רעגניפ ןטימ
 - בוטש רעזדנוא ןיא ןיירא ןענעז רימ .לּפעל-רעיוא קידנגנעהּפָארא ,ץרַאוװש
 עטשרע סַאד זיא טייקיבירט ןוא גנולמוטעצ ַא ,טייקידייל עקידנעמעלק ,עליוה ַא ןוא
 ןעמוקעגסיוא זיא רימ .ץרַאה טילבעגפיוא טשינכָאנ ,גנוי ןיימ רעביא ןלַאפעג לָאמ
 ,ללח ַא ןיא ךיוה גנעה לפוג שלגניי ןעגנַאגעגפיוא טשינכָאנ ןיימ טימ ןיײלַא ךיא יו
 -רַאװש ַא -- סיפ עניימ רעטנוא ןוא .ןעלפענ עבירט ןוא סנקלָאװ עקידנשיור ןשיוצ
 ,ץלַא ןוא .טנורגּפָא ןרעטצניפ םעניא טסילפ ,טסילפ סָאװ ,םָארטש רעקימוהת ,רעצ
 ,ןטנוא ייס ןוא סנקלָאװ עקידנשיור יד ןשיווצ ,ןביוא ייס -- םורַא ךימ טלגניר סָאװ
 ןעגנַאפעג ןוא טלגנירעגמורַא זיא ,םָארטש ןקימוהת ,ןצרַאװש ןקידנסילפ ןרעביא
 ךיז טעװ סָאװ ,סָאלש ץרַאװש ,סיורג רעזדנוא ןופ סמערָא ענרעזייא עניד יד טימ
 ,עלעטייק ןדליג ַא ףיוא טגָארט ,עמַאמ יד ,יז זיולב ןוא .ןענעפע טשינ לָאמנייק
 רימ רַאפ ןענעפע וצ עלעסילש ענבָארד ,עניילק סָאד ,ץרַאה ריא ףיוא ןעגנָאהרַאפ
 .ןטלעוו עשלגניי עקידוועקערש ,ענעליוהרַאפ עלַא יד

 ןענאטשעג זיא לדערלָאּפש סָאד .לימ רעקידפושכ רעד ייב ןסעזעג טשינ זיא עלעטלַא
 םייב ּפעטנעמולב יד .ךעלייל ןסיורג ,ןסייוו ןטימ ןפרָאװעגרעביא לקניוו-רדח ןיא
 ןבָאה יז .רעטעלב עטכידעג ,ערעווש ןעמוקַאב געט רָאּפ יד ךרוד ןבָאה רעטצנעפ
 -כיל רעד .טייקיברַאפ עקירעיורט ןוא עניורב-ךעלטיור ַא ,רעטעלב יד ,טַאהעג עלַא
 -ניא ןעוועג זיא רעגייז םענעדנוװשרַאפ ןכָאנ טנַאװ רעד ףיוא שטנעמ-ןטָאש רעקיט
 טשיוורַאפ ןוא ןגױזעגנײרַא טרעוװ סָאװ ,למערייינש ןרעבליז ַא יװ ,טשיװרַאפ ןצנַאג
 -מורק לסיבַא ןענַאטשעג זיא ,ןָא ןביוא ,קנַאש רעד ףיוא .דרע רעלעקנוט רעד ןופ
 .רעטכייל ןקידתֿבש ןפיוא טנעלעגנָא ,ןיורק-רעגייז ענרעצליה יד ,ןלַאפ םוצ יו ,ךעל
 ןגעלעג רענעּפָא ןַא זיא סָאװ ,רודס ןסיורג םענופ .ןעועג טשינ זיא עטַאט רעד
 ןגעלעג זיא רודס ןבעל .סױרַא סָאװרָאנ זיא רע זַא ,ןעזעג ןעמ טָאה ,שיט ןפיוא
 -רעביא ןַא ןופ ךעלקערב ענרעבליז יד -- ןבענרעד ןוא טיורב טלַא לטפער בלַאה ַא
 ,ענעטלַאהַאב ַא טָאה לעוװש יד ןייגרעכירַא םייב ןיוש .לביווצ רעטלַא ,רענעסקַאװעג
 רימ זיא סָאװ ,ץלַא סָאד גיוא שירעדניק ןיימ ןיא טצירקרַאפ ףיט טנַאה עסייוו
 סָאד ךיא בָאה רעטלמוטעצ ןוא רעטפַאגרַאפ ַא .בוטש רעד ןיא ןעמוקעגנגעקטנַא
 ןקידנעניו רעזדנוא ןופ טייקידייל עקירעיורט יד ןעזעג ךעלרעּפמײשַאב לָאמ עטשרע
 טימ ץלַא סָאד טצירקרַאפ רעהפיוא ןָא טָאה טנַאה עקידתודוס ָא-יד תעב ,ללח-בוטש
 .ןוימד ןשלגניי ןקידנכַאוװפיוא ןיימ ןיא םינמס ענעטלַאהַאב עריא

 טימ ןגױצַאב ,לקיל רעטצניפ ,ןסיוטשרַאפ ַא רעדָא ,ללחיבוטש רעקידיײל ַא זַא
 -פוש טצענערגעגּפָא ,ןסָאלשרַאפ ַא רָאג רעדָא ,םעדעפ-ןיּפש ענרעבליז עקידנרעטיצ
 ןופ ןיוש ךיא בָאה -- ןושליםוטש ןייש רעייז דימת רימ וצ ןגָארט -- ,לקניוו-דָאל
 -נעקרעד רעשלגניי רעטשרע ןיימ ןופ געטיבױהנָא יד ןופ דלַאב ,ןעמונעגפיוא גנַאל
 ,לױמ ןופ םעטָא ןעמערַאװ םעד ךיז ןיא ןטלַאהנייא לָאמכנַאמ געלפ ךיא .שינעט
 טרעטיצעג ןבָאה סָאװ ,םעדעפ עקידנגיוו יד ןסיירעצ לָאמַא טשינ לָאז ךיוה ןייז ידכ
 שינרעטיצ רענרעבליז ָאירעד ןיא םערָאװ .ןעגנוקעלּפטנַא יד רעביא טרעטיצעג ןוא
 םענעסָאלשרַאפ רעייז ןופ םעטָא רעטסנעש רעד טעילַאפעג דימת רימ רַאפ טָאה
 טנעוו יד ,ּפַאלוּפ רעד ,ליד רעד :בוטש עצנַאג יד זיא טציא -- טציא רעבָא .ןושל
 -רַאפ ,רעטרעווילגרַאפ ַא וצ יוװ ןרָאװעג םיצולּפ זיא ץלַא -- פעטנעמולב יד ןוא
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 ריט עטלגיזרַאפ יד

 -עקלשזַאס ָא-םעד ןופ ןטימ עמַאס ןיא ןענַאטשעג ןיב ךיא .עקלשזַאס רעטפושכ
 רעד ןופ ןביירטרַאפ וצ טשינ ידכ ,טָארט ַא ןכַאמ וצ טַאהעג ארומ בָאה ןוא םָארטש
 רימ ןיא קערש יד .סעילַאפ-םעדעפ עקידנרעטיצ ,עטרעווילגרַאפ עריא עקלעשזַאס
 ,ערעווש ערעייז טימ ּפעטנעמולב יד דָארג סָאװ ,םעד תמחמ רעסערג ןרָאװעג ךָאנ זיא
 -ַאס רעטפושכרַאפ ָא-רעד ןופ סנּפָאקוצ ןענַאטשעג ןענעז רעטעלב עטזָאלעגּפָארַא
 יד ןוא .ליד-עקלשזַאס םענופ ךַאלפרעבױא םענרעבליז םעד טצישעג ןוא עקלשז
 רעטצנעפ סָאד ןָאטעג-ףיוא-לארּפ ַא עדייב ןבָאה עלייב עמומ יד ריא ךָאנ ןוא עמַאמ
 ןופ ףושכ רעד ּפָא םעצולּפ טלַאפ'ס יװ ןעזעג ךיא בָאה -- ליד ןרעביא ןפָאלעג ןוא
 םענופ טייקידיײל יד ןדנוושרַאפ ךיוא זיא ףושכ ןטימ ןעמַאװצ ןוא .עקלשזַאס רעד
 רעטנוא ןעגנַאפעג ןטלַאהעג ןוא טמעלקעג ױזַא רעירפ ךימ טָאה סָאװ ,ללח-בוטש
 .סָאלש םענרעזייא ,ןצרַאװש םעד

 .!ןושל ןָא טייטש סָאד יװ ןָא רָאנ םיא קוק ...? ךעמעל ַא יו וטסייטש סָאװ --
 ןרעביא ןעגנורּפשעג ןשיוװצניא זיא סָאװ ,עלייב עמומ יד ןפורעג עמַאמ יד טָאה --
 .טנעה עטיור ,עצרוק יד טימ טעכָאפעג ןוא סעטַאיּפ עטעקַאנ עריא טימ ליד

 ןבױהעגנָא ןוא ּפָאק ןיימ רעביא קילב ןעמורק ַא ןפרָאװעג טָאה עלייב עמומ יד
 ץרַאװש ,ליק ןרָאװעג זיא םיטש ריא תעב ,ןעלסקַא עטקידנוררַאפ עריא טימ ןקוצ וצ
 .קירדינ ןוא

 - ןעמַאמ רעד וצ טנעָאנ רָאג ןגיובעגוצ ךיז יז טָאה -- ...עלעטיג ,ןיוש טסעז --
 טרָא ןַא רימ ךיוא ..?ןעלשיפ וצ רָאנ ןקיש וצ םיא וװ טאהעג טשינ ןיוש טסָאה
 טריפעגרעבירַא טשינ םיא וטסָאה סָאװרַאפ ..םוקמ רעתמא רעד ..לגניי ַאזַא רַאפ
 ..דיי ןטוג ַא ןופ ארמג טַאלב ַא טרעהעג שטָאכ רע טלָאװ טרָאד ...? לאומש ןדייז םוצ

 ..ןרתסא רעדיו ךָאד טכוז עמ ,וטסדער סָאװ ...? ןלאומש ייב --
 ?יײלָאקינ רעסייק ןטימ רעדיוו ןיוש --
 ןיב'כ סָאװ ןדירפוצמוא ױזַא זיא עלייב עמומ יד סָאװרַאפ טסווועג טשינ בָאה ךיא

 ףיוא לדיפ עשילרעטסיוא יד ןעגנָאהעג ךָאד זיא טרָאד .לשטנַא ןדייז םייב ןעוועג
 עטשרע סָאד ךימ טָאה ,עשזָאגָאר רעד ףױא ,רעמַאק רעד ןיא ,טרָאד .טנַאװ רעד
 -עגרעטנוא יד טימ לדיימ ערַאד סָאד -- הלכ סלשיפ רעטעפ םעד טשוקעג לָאמ
 ַא יו טריפעגפיוא ךיז בָאה'כ זַא ,לדיימ סָאד ,טגָאזעג ךָאד יז טָאה .ןגיוא עטברַאפ
 טשינ בָאה'כ ?רימ טימ ןדירפוצ טשינ לָאמנייק עסיורג יד ןענעז סָאװרַאפ ...שטנעמ
 רַאד טקעדעגּפָא ריא ןופ ןעגנַאגעגכָאנ רימ זיא סָאװ ,חיר םעד ןסעגרַאפ טנעקעג
 ,עטעקַאנ יד טימ ךיז וצ ןגיוצעג ךימ טָאה יז תעב ,רָאה ענעפרָאװעצ עריא ןופ ,ץרַאה
 -רַאפ ,רעמערַאװ ַא ּפָאק ןשלגניי ןיימ םורא ןעגנָאהעג זיא סעּפע .טנעה עמערַאװ
 ךעלקערב-דייר יד ןופ .ןקעלּפטנַא ךיז טלָאװעג טשינ ךָאנ טָאה סָאװ ,דוס רענעסָאלש
 לעװ ךיג ױזַא זַא ,ןענַאטשרַאפ ךיא בָאה עלייב עמומ רעד ןוא ןעמַאמ רעד ןשיװצ
 .לדיפ יד ןעז טשינ ןוא לשטנַא עדייז ןופ עקטַאיצַאפ רעד ןיא ןעמוק טשינ ןיוש ךיא
 םעד ןוא לאומ ש עדייז רעד :ןעמַאנ םעד טציא ךיא רעה לָאמ עטשרע סָאד
 זיולב טשינ ןוא ,ןשטנעמ עסיורג יצ ?רתסא עמומ יד סע טכוז רעװ .רתסא ןעמָאנ
 ךיז טביױלק יצ ?ןשינעטלעהַאב ןיא יו ןטייוצ םעד רענייא טעכיוא ןכוז ,רעדניק
 ןריפ דימת ךימ ןעמ ףרַאד סָאװרַאפ ?וווצעגרע ןריפוצקעװַא רעדיו ךימ עמַאמ יד
 ...? ןטייווצ םוצ ןדייז ןייא ןופ

 לייוורעד טָאה ױעמע רעזדנוא טימ ּפמולּפ רעד וצ ּפָארַא זיא עלייב עמומ יד תעב
 ןעועג זיא רע .קנַאש ןופ רעטכיל-תבש ןקיצנייא םעד ןעמונעגּפָארַא עמַאמ יד
 ןעגנָאהעג ןענעז ןרערטיבלח עסייוו ,עטנקורטרַאפ .טלקניפעג ששינ ןוא טביוטשרַאפ
 לשיט ןפיא טלעטשעגקעװַא םיא טָאה יז .לעטשעג ןפיוא ןוא לסיפ רַאד ןייז ףיוא
 יד ּפָא-טבָאש ןעמ יו דָארג ,ערָאק-בלח יד ןליײשּפָא עילָאװַאּפ םיא ןופ ןעמונעג ןוא
 -טנַאה ריא ןיא ןעמונעגפיונוצ ךעלקערב-בלח יד ךָאנרעד טָאה יז .ןביר ןופ טוה
 בָאה'כ .ּפָארַא קיל רעד ןיא רעטצנעפ םענעפָא ןכרוד ןפרָאװעגסיױרא ייז ןוא ךַאלפ
 יז .סעילבורוו עטעשָאלּפעצ עטַאשט ַא ןביוהעגפיוא ךיז טָאה ללחיקיל ןופ :ןעזעג
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 ?גיּפש והיעשי

 טצעזעג דָארג ךיז טָאה ןוז יד .לכעד ןופ גערב ןפיוא טלעטשעגקעװַא עלַא ךיז ןבָאה
 -עג ,ןוז יד ,ןעװעג טציא זיא יז .רעיומ-לגיצ רעפיש רעקידרעביאנגעק רעד ףיוא
 ןעקנוזרַאפ ןעוועג ןיוש זיא טפלעה עטשרעטנוא ריא םערָאװ ,זוברַא ןַא יו ,ןטלָאּפש
 ןענעז סעלבורוו יד ןופ ךעלּפעק ענײלק יד .ךַאד םענופ טייז רעטייווצ רעד ףיוא
 דלַאב :טסוװעג בָאה ךיא .ןוז רעד ןופ עטלקנערּפשרַאפ ןוא עכעלטיור עלַא ןעוועג
 -ךלָאג ייווצ :ןגיל ןלעוו'ס ווו ,לשיוק-קיטיירפ ןטימ סַאג ןופ ןעמוק עטַאט רעד טעװ
 עלעקעפ ןײלק ַא ןוא ךעלעּפע-תבש ענבָארד ,ענעגעלרַאפ לסיבַא ,תולח עכעלניורב
 .ריּפַאּפ ןקיצַאר ,ןכעלָאלב ַא ןיא עטלקיוורַאפ ,ךעלטכיל-תבש

 יײז -- ןענעקורטּפָא ןכָאנ ןוא ןליד יד טרַאשעג ךיג ףיוא טָאה עלייב עמומ יד
 ןבענ לוטש ַא ףיױא טצעזעגקעװַא ךיז טָאה יז .דמַאז-תבש ןקידנטכיול ןטימ טישרַאפ
 ףיא ענעטכַאלפרַאפ ,עדימ ןגעלעג ןענעז טנעה עדייב עריא תעב ,ּפעטנעמולב יד
 עקיצנייא יד ןעוועג זיא עליב עמומ יד .טסורב-ןישעו רעכיוה ןוא רעלופ ריא
 ַא ןיא ץעגרע ןשַאװ םוצ שעוװו ןעמענ ךיוא טגעלפ יז .החפשמ רעזדנוא ןיא ןישעוו
 ןעמ ווו ,םלוע תיב ןטלַא ןופ טייוו טשינ ןגעלעג זיא סָאװ ,רעלעק ןקידייל ,םענעזָאלרַאפ
 סעלײײב עמומ רעד ןגעוו .עטיוט ןייק ןבָארגַאב טשינ ןטייצ עגנַאל רָאג ןיוש טָאה
 ןלייצרעד ךָאנ רעדנוזַאכ ךיא לעװ טנעוװ-ןימלע-תיב עטיוט יד ןבענ רעלעקישַאװ
 עינַאװערַאה רערעװש ןופ ןוא טייקדימ ןופ ןעלמירדנייא דימת טגעלפ עלייב עמומ יד
 ריא ךיז טגעלפ טייהרעקידנציז ױזַא דימת ןוא .ןצעזקעװַא ךיז טגעלפ יז רָאנ יו
 םעד טניד סָאװ ,לקסַאכ רעטעפ רעד ,ןַאמ ריא :גָאט ןלעה ןטימ ןיא ןעמולח סעּפע
 .ינק רעטרעכעלעג רעד ןיא דנוו ַא טימ טלַאפ רע ןוא ?יקיטש ַאנ, טייג ,רעסייק
 דימת ךיז יז טָאה ,ןגיוא עריא םעצולּפ קידנענעפע ,ןוא ףָאלש םענופ ןעיירש טגעלפ יז
 געלפ -- ףָאלש םענופ ןעיירש ןביוהנָא טגעלפ יז רעדייא .טקוקעגמורַא טמעשרַאפ
 .ךיז רַאפ טייוו ןפרָאװעג םיא טָאה יז ןוא סופ רעטכער רעד ןרעטיצ ןביוהנָא ריא ייב
 ןלַאפ לקסַאכ רעטעפ רעד טעװ דלַאב זַא ,ןמיס ַא דימת רימ רַאפ ןעוועג זיא סָאד
 ריא בוטש רעד ןיא ןביוהפיוא טעוװ עלייב עמומ יד ןוא ינק רעד ןיא רעטרינַאר ַא
 ,דלַאװעג קידמולח ,סיורג

 םענעפָא םייב עקידנעלמירד-בלַאה ַא ,עלײב עמומ יד ,ןסעזעג יז זיא טציא
 יד .למיה רעקידתבש-ברע רענייש רעד ןעגנָאהעג זיא ןסיורדניא וװ ,רעטצנעפ
 ,רעטעלב ערעייז .טייקלקנוט רעכעלדירפ ַא טימ ןפרָאװרַאפ ןעוועג ןענעז ּפעטנעמולב
 יו ןעזעגסיוא ןקעלפ-ןוז עטצעל יד ןיא ןבָאה ,ךעלגנעטש יד םורַא ענעטכָאלפרַאפ
 ,רודיס םעניא טקוקעגניײרַא ןוא לשיט םייב ןענַאטשעג ןיב'כ .ןייוו טימ עטצירּפשַאב
 עטעילוטרַאפ ַא ,עמַאמ יד .ןפָא ןזָאלעג ירפרעדניא ןופ ךָאנ טָאה עטַאט רעד סָאװ
 ןטלַאהעג טייצ עצנַאג יד טָאה ,לגיופ רעטעשטרוקעגפיונוצ רעסייוו ַא וו ,טעב ןפיוא
 ןוא ןטַאט ןפיוא טרַאװעג טָאה בוטש ןיא ץלַא .טנעה יד טימ טקעדרַאפ םינּפ ריא
 בָאה ןטרַאו ןקידתבשיברע ןגנַאל םעניא .ןזיוװַאב טשינרָאג ךיז טָאה ,עטַאט רעד ,רע
 יד ןענעז יצ .טנַאװ סעלעטלַא רעטניה ןופ טייקליטש יד טרעהעג יינספיוא ךיא
 זיא וו ?ןעוועג טשינ ָאד ןיב ךיא תעב ,ןדנווושרַאפ עלַא קינייוװעניא ןופ ןשטנעמ
 ?ןעלריצ טימ ףסוי םייח זיא ווו ןוא עלעטלַא זיא ווו ? עלהשמ

 ליוו ןוא ריט רעד וצ ךיז רעטנענרעד'כ זַא ,ןעזרעד טעב ריא ןופ טָאה עמַאמ יד
 רעד ףיוא ןענַאטשעג ךָאנ ןיב'כ תעב ןוא ןגױבעגּפָא ךיז טָאה ריט יד .ןענעפע יז
 ןעגנעה ריט סעלעטלַא ףיוא ןעזרעד טכילי-רודזורּפ ןכַאװש םעניא ךיא בָאה ,לעוװש
 .לגיז םענעסקַאװ ,ןסיורג ַא טימ ריּפַאּפ טור ַא

 ..! עלייב ,וצ םיא םענ ...הריד עקידייל ַא ...עלעיַאש ,ָאטשינ טרָאד זיא רענייק --
 .ןעלייב עמומ רעטלמירדרַאֿפ רעד וצ ,רעטצנעפ םוצ ןגירשעגרעבירא עמַאמ יד טָאה --

 רעד וצ ןפָאלעגוצ ,טּפַאכעגפיוא ךיז עלייב עמומ יד טָאה -- ...?ע--ל--א --
 .סמערָא עמערַאװ ,ענעפָאלשרַאפ ךָאנ עריא טימ ןײרַא בוטש ןיא ןגיוצעג ךימ ןוא ריט

 ַא טגנעה'ס ..ריט יד טלגיזרַאפ ןבָאה'ז ..לקריצ ןופ ןעוועג ...עלַא ...עלַא --
 .!ןענעפע טשינ רָאט ןעמ ...לטעצ טיור
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 ריט עטלגיזרַאפ יד

 יד יוװ ןעזעג ךיא בָאה עלייב עמומ רעד ןופ סעצײלּפ עקידנור יד רעטניה
 .םינּפ קירעױרט .,טקעדענּפָא ןַא טימ רעבירַא ריא וצ רעהפיוא ןָא טקניױו עמַאמ
 ..לקריצ :תודוס ןופ ץענ ַא רימ םורַא ,ענעסקַאװרעד יד ,ייז ןעניּפשרַאפ רעדיוו
 ליד ןפיוא טצעזעגקעװַא ךיז בָאה'כ ..ענעפע טשינ רָאט ןעמ ...ריט עטלגיזרַאּפ
 טילגעג ךָאנ ןבָאה סָאװ ,ןקעלפ-ןייו ערעייז ןיא טקוקעג ,פעטנעמולב יד ןבענ
 סָאװ ,ץלַא ןופ ןענייו טלָאװעג רעייז רימ ךיז טָאה'ס .גנורעמעד-ןוז רעד ןיא
 -לַאהַאברַאפ יד ןופ רָאנ םערָאװ .טלעוו רעשלגניי ,רעטמיוצעגנייא ןיימ ןיא טעשעג'ס
 גנויירפַאב ןוא גנורעטכיילרעד יד ןסָאלפעג דימת רימ וצ זיא ןרערט עשלגניי ענעט
 .תודוס עטלגיזרַאפ עלַא ןופ

 רעגניפ יד טימ ןוא ליד ןפױא ּפעטנעמולב יד ןבעל ןסעזעג יוזא ןיב'כ תעב
 םעניא טכיל א טנערבעג ןיוש טָאה -- דמַאזיליד ענעפרָאװעגנָא סָאד טרַאשעג
 רעביאנגקטנא ןסעזעג ןענעז עמַאמ יד ןוא עלייב עמומ יד .שיט ןפיוא רעטכייל ןקיצנייא
 רעד ףיוא רענייא טקוקעג עמוטש ןוא סעבמָאג יד רעטנוא -- טנעה ערעייז ,ךיז
 טרעהעג וליפא טָאה ןעמ זא ,עטליטשראפ יוזא ןסעזעג גנַאל ןענעז ייז .רעטייווצ
 .ןצפיז ענעסירעגרעביא עניילק טימ רעטכייל ןרעביא ןצלעמש-טכיל סָאד

 ,טנַאװ רעד ףיוא לּפמעל-טפַאנ סָאד :ךעלרעטצניפ ןעוועג ןיוש זיא ןסיורדניא
 בוטש רעד רעביא ןגָאלשעג טָאה ,ליּפש"טָאש ןקידתבשיברע םענופ טליהעגמורא
 בָאה ךיא .ןעװעג טינכָאנ ץלא זיא עטַאט רעד .ןייש עטמעשראפ ,עכעלטיור ַא
 ,טנעה ענייש עריא ןיא ּפָאק םענעגיובראפ םעד קידנטלַאה ,עמַאמ יד יו ןעזעג
 רעד סָאװ רַאפרעד יצ !?עמַאמ יד דימת טנייוו סָאװראפ .טנייוועג ךיז ןיא ליטש טָאה
 וצ טרעטסילפעגרעבירא ליטש טָאה עליב עמומ יד ?ךךיג יוזא טינ טמוק עטַאט
 עמומ יד תעב .גױא עטכער סָאד טשיוװעגסיוא ךיז קיליײא רָאג ןוא ןעמאמ רעד
 ןליפנָא גױא טכער ריא דימת ךיז טגעלפ -- ןכאל רעדָא ,ןענייו טגעלפ עלייב
 .טרעווילגראפ ןוא ןקורט ןבילבראפ דימת ןזיא עקניל סָאד תעב ,טייקיצענ טימ
 :ןעמַאמ רעד וצ םיטש עליטש ענעכַארבעצ ריא טציא טרעהעג בָאה ךיא

 ,ריד גָאז'כ סָאװ ןעז טסעװ ..עגרָאטאק ףיוא ןעגנערב עלא זדנוא ךָאנ טע'ז --
 ...לטיּג

 םיוק ןרערט ךרוד עמַאמ יד טָאה -- ..ןרתסא טימ סעּפע רעדיוו זיא םתסמ --
 -ךעלסַאלב ןעוועג ןענעז ,עקידנרעטיצ ןוא עניד ,ןּפיל עריא תעב ,טדערעגסיורא
 .רעטצנעפ ןיא ןביוש יד טציא יװ ,עָאלב

 .ןקיאורַאב טנעקעג טשינ ךיז טָאה עלייב עמומ יד
 ...דיֹומ ַא ןופ טײקנָאש ַאזַא ...ריד גָאז'כ סָאװ ןעז טסעוו ...עגרָאטאק ףיוא ןליופ טעיז--

 םעצולּפ עמַאמ יד ךיז טָאה -- ..?קידלוש זױה ןיימ ,ךעבענ ,זיא סָאװ --
 ףגיוא עריא וצ ךעטנַאה םענופ ץיּפש ַא טריפעגוצ ןוא שיט ןופ טלעטשעגפיוא

 ,הלילח ,טע'ז ?ײלָאקינ רעסייק םעד ןפרַאװּפָארַא עקַאט ליוװ ,רתסא .,יז ןוא --

 ..לטיג ,ריד גָאזכ סָאװ ןעז טסעװ ..!ןעמעלַא ףיוא קילגמוא ןא ןעגנערב

 יד .ךעלגיטש יד רעביא טירש עקידנפױל טרעהעג ןעמ טָאה עגר רעד ןיא

 "קרַאטש טימ ,רעסַאלב ַא ,עטַאט רעד ןוא טלַארּפעגפױא ךיג ךיז טָאה ריט

 עקילייא טימ זיא םיא רעטניה .לעווש יד ןפָאלעגרעבירא זיא ,ןגיוא ענעקַארשעגרעביא

 טָאה לכיט סָאד .ּפָאק ןרעביא ןפרָאװראפ ,לכיט א טימ לדיימ ךיוה א ןיירא טירט

 .םינפ עשלדיימ עצנַאג סָאד טעמכ טקעדראפ
 -- ..טֹרָא רעדנא ןיק טינ בָאה'כ ..!ןעװעטַאר ןוש יז זומ עמ ..!לטיג --

 .ןפיל עסַאלב ענייז ןשיװצ ןופ ןפרָאװעגסיורא םיוק םעטָא ןייא ןיא עטַאט רעד טָאה

 ךיא סייו טציא .טצכולשעג יוזא טָאה עמַאמ יד סָאװראפ ןיוש ךיא סייוו טציא

 םיא יז לי ווו .רעסייק םעד ןפראווּפָארא ליװ סָאװ ,רתסא זיא סָאד רעװ ןיוש

 טײטש סָאװ ,ותסא עמומ ןימ ,יז עקַאט ןיא סָאד ?סָאװראפ ןוא ?ןפראווּפָארא

 יב 1 א יז פָאק ןרעביא לכיט םענעפרַאװעגרעבירא ןצראווש ןטימ

 ב עו .לקסַאכ רעטעפ רעד טניד סע ןעמעוו וצ ,רעסייק םעד ןָארט םענוּפ
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 לגיּפש והיעשי

 םינפ ריא תעב ,רתסא עמומ רעד ןופ עטרעקעגּפָא ןא ,ךיז ןיא טצפיזעג ליטש טָאה
 .הזגור ןופ טייקכעלטיור רעניד א טימ ןסָאגראפ ןעוועג זיא

 עלייב עמומ יד טָאה ...? עגרָאטאק ףיוא ןליופ ,ןיורק ישרתסא ,עקַאט וטסליװ --
 ןרעה טזָאלעג ךעלקירעזיה ןוא טמעשראפ רתסא עמומ רעד וצ קידנקוק טינ
 ,םיטש-ןישצוו עקישטילג ריא

 טָאה ךָאנרעד .גיושעג עגר ַא טָאה לדיימ םענופ םינפ ענעטלַאהַאברַאפ סָאד
 טרעטסילּפעגקירוצ טָאה יז ןוא םינפ ןבלַאה םענופ לכיט סָאד טרַאשעגּפָא טנַאה ריא
 .טרָאװ עטכַארבעגסיױרא סעדעי טלייצעג טלָאװ יז יװ ,ליטש

 ..ןבעל ַאזַא רעד-ייא ןל-יופ רעס-עב --
 םינּפ ריא רעבָא ,רתסא עמומ רעד ןופ לוק סָאד ךיא רעה לָאמ עטשרע סָאד

 ןלעקנוט םעניא טליהעגנייא ןטַאט ןרעטניה ץלַא ךָאנ טייטש יז םערָאװ ,טשינ ךיא עז
 טכודעג רימ ךיז טָאה ןגעווטסעדנופ ןוא -- סכייו ַא ,סליטש א זיא לוק ריא .לכיט
 טָאה יז .ךעלעבעווש ענעדנוצעצ ענייש יו ריא םורַא ןלַאפעג ןטלָאװ רעטרעוװ יד יו
 טציא זיא יז .ןענַאטשרַאפ טשינ טשינרָאג בָאה ךיא סָאװ ןופ ,טגָאזעג סעּפע ךָאנ
 לָאמ עטשרע'ס .פעטנעמולב יד ןבענ ,לקניו םעניא רימ וצ טנעָאנ רָאג ןעמוקעגוצ
 ריא ןסָאגעגנײרַא רימ ןיא טָאה יז תעב ,םינּפ ןפָא ,ןייש ,לופ ריא ןעזעג ךיא בָאה
 .טרעטיצעג ךעלטכייפ ןבָאה סָאװ ,ןרעּפמיו ענעגיובעג ,עניד עריא רעטניה ןופ קילב

 ריא טימ ןוא טנַאה רעד רַאפ ןעמונעגנָא ךימ יז טָאה -- ...על--עי--ַאש --
 וד ןעוו !ָאה-ִא .!ןסקאוופיוא טסעוװ וד ןעוו -- ןרעטש םעד טעלגעג טנַאה רעיירפ
 יד סָאװ ןעקנעדעג טסע' ..!ןייז טשינ יַאלָאקינ ןיוש טעװ -- רעסיורג ַא ןייז טסעוו
 ..ןַאמסטעברַא ןדעי רַאפ ..טייהיירפ ןוא ..טיורב ןייז טעו'ס ?טגָאז רתסא עמומ
 ..?ןעקנעדעג טסע'

 .םינּפ טקעדעגּפָא ,ןפָא ריא ןיא טקוקעגנייא ךיז ךיא בָאה קערש רעשלגניי טימ
 שלדימ ריא טמױזעגמורַא טָאה לַאש ןסייו ַא ןופ יוװ ,טייקכיילב עקיטכיזכרוד ַא
 ןיימ ,ןייש ןעוועג זיא יז .לכיטּפָאק םענופ ןטנַאק-גערב עלעקנוט יד וצ זיב טכיזעג
 וצ טדערעג יװַא טָאה יז תעב ,ןגױא עשלגניי עטפילברַאפ עניימ ןיא ,רתסא עמומ
 יד יװ ערעדנַא ןַא רָאג ןעװעג זיא טייקנייש ריא .דייר עשילרעטסיוא ָא"יד רימ
 ױזַא טשינ ךימ טָאה סָאװ ,טייקנייש ַא ןעװעג זיא סָאד .ןעלעטלַא ןופ טייקנייש
 יצ .ןעלעטלַא ןופ טייקנייש יד יו קירעירט ױזַא טכַאמעג טשינ ןוא טקיאורמואַאב
 ןיש סרתסא עמומ רעד ךיוא רעבָא ?ץרַאה סָאד קירעיורט ןכַאמ טייקנייש עדעי זומ
 שלגניי ןַײמ ףיױא ןבָאה ןרעּפמיו עקידנרעטיצ ,ענעגיוברַאפ יד טימ םינּפ שלדיימ
 רעטנוא טלעווקעג ךיז בָאה ךיא .טסגנַא ןופ ןטַאשי-רעיורט ,ןבירט ַא ןפרָאװעג ץרַאה
 ןעוועג ןיילַא עלעטלַא זױלב זיא טציא זיב םערָאװ ,קערש ַא סעּפע ןופ קילב ריא
 יד ?החּפשמ ריא טימ עלעטלַא טציא עקַאט זיא וו .דרע רעד ףיוא עטסנעש יד
 ,עסייוו ,טנעה עריא תעב ,רימ וצ ןגיובעגנייא לָאמַאכָאנ ךיז טָאה רתסא עמומ
 ךיא .רָאה עשלגניי עטרעביױשעצ עניימ טעלגעג ןבָאה עסייוו-ךטלעז ןוא עמערַאוו
 עלַא יו טשינ ,רָאה ערעגנעל רעמ ,סָאװרַאפ טשינ סייוו ךיא ,טלָאמעד ןגָארטעג בָאה
 עשילרעטסיוא יד ןדער יז ןרעה ךָאנ טלָאװעג בָאה ךיא .רעטלע ןיימ ןיא ךעלגניי
 -ניײרַא ךיז ,ענעקָארשעגרעביא ןַא קרַאטש סעּפע ןופ ,עמַאמ יד טָאה ָאד רעבָא ,דייר
 : טשימעג

 ייב ןטעבעג עמַאמ יד ךיז טָאה -- ::ש :.:ש ...ש ...לרתסא ..ש ..ש ...ש --
 ..!לרתפא ,תונמחר בָאה ?רעסייק ןטימ ןָא רעטייוו ןיוש טסביוה -- רתסא עמומ רעד

 רעזדנוא ןָאטעג ּפַאֹכ ַא טָאה עטַאט רעד .סשילרעטסיוא סעּפע ןעשעג זיא םיצולּפ = }
 ךיז טערָאּפ רע יו טרעהעג בָאה ךיא .לרודזורּפ ןיא סױרַא ןוא רעסעמיטיורב גנַאל
 ענייז .רעטלכײײמשעצ ַא ןײרַא קירוצ דלַאב זיא רע .ריט ספסוי-םייח ייב ןסיורדניא
 .דלודעגמוא טימ טילגעג ןבָאה ןגיוא עכעלנירג

 | ..!עגר א דָאש ַא ..!רתסא ,ןיוש םוק --
 .טנעלעגפיוא לסיבא ןבילבראפ זיא ריט יד ,רודזורּפ ןיא ריא טימ סיורא זיא רע



 ריט עטלגיזרַאפ יד

 יַּפָאק ןיילק ַא (ןעז טשינ לָאז ךיא) טיירגעגוצ טַאהעג רעירפ ןיוש טָאה עמַאמ יד
 ץלַא סָאד .רעקוצ ךעלצעלק רָאּפ ַא ןוא לטיורב בלַאה ַא ,עליישטַאפ עקיד ַא ,עלעשיק
 .ריט רעטנפעעג רעד ךרוד ןטַאט םעד טגנַאלרעד ךיג יז טָאה

 עילָאװַאּפ קירוצ טָאה עמַאמ יד יו םעדכָאנ ליטש שילרעטסיוא ןרָאװעג זיא'ס
 לייורעד זיא רעטכייײל םעניא טכיל סָאד .בוטש רעזדנוא ןופ ריט יד טכַאמרַאפ
 -רעטכייל רעד וצ רעקירדינ טזָאלעגּפָארַא ךיז ןוא טעשטרוקעגנייא ,רענעלק ןרָאװעג
 ןעזסיוא טעווס ןוא גערב-רעטכייל םייב ןצלעמשעצ יאדווא סע טצװ דלַאב .גנונעפע
 לָאמ ךעלטיא עקַאט ךיז טָאה גיוא סָאד .ןפָאלש ןרַאפ ךיז טסילש סָאװ ,גיוא ןַא יו
 -רַאפ רעדיוו ךיז ןוא לּפַא-טכיל םענעדנוצעצ ןטימ ןָאטעג קסַאלב ןפרַאש ַא ,טנפעעג
 יינספיוא טיג םיצולּפ ןוא -- טױט ןצנַאגניא ןיוש זיא'ס זַא ,ןעמ טניימ טָא .ןשָאל
 ןוא עמַאמ יד .םעטָא-רעייפ ןטצעל ןטימ גיוא-טכיל עטלמירדרַאפ סָאד ףױא-לּפַאצ ַא
 טָאה רימ .טרעהעגוצ סעּפע וצ ךיז טייצ עצנַאג יד דשח טימ ןבָאה עליײב עמומ יד
 לַאב .טנַאװ רעד רעטניה טירט עליטש ,עסעװרָאב רעה ךיא יװ ןזיוועגסיוא ךיז
 -ירָאק ןיא ןעּפירקס-ריט ַא ןעמוקעג זיא רעדיוו .ליטש רָאג ,רָאג ןרָאװעג טרָאד זיא
 עמומ יד ןבילבעג זיא ווו .ןײלַא רענייא בוטש ןיא ןיײרַא קירוצ זיא עטַאט רעד .רָאד
 ןעוװעג זיא סָאװ ,שיט ןקידתבש םוצ טצעזעג קידנגייוש ךיז ןבָאה עלַא ?רתסא
 .טצלעמשעצ ןיטולחל ןעוועג ןיוש זיא טכיל סָאד םערָאװ ,טלקנוטרַאפ

 ..!ןעז טש'ס ...רתסא ןייד ,עגרָאטַאק ףיוא ןעגנערב עלַא זדנוא טעוװ יז --
 יד תעב ,עלייב עמומ יד ,עקיאורמוא ןוא עקידנרעטַאלפ ַא ,טגַאזעג טָאה סָאד

 עטַאט רעד סָאװ ,רעסעמ ןקיבלעז ןטימ הלח ךעלעטפער ןטינשעג לייוורעד טָאה עמַאמ
 שינרַאג טָאה עטַאט רעד .רודזורּפ ןיא ךיז טימ ןעמונעגסורַא טַאהעג רעירפ טָאה
 עכעלטכייפ עריא ןעגנָאהעגנָא םיא א טָאה עמַאמ יד זילב ,טרעפטנעעג טשינ
 ירד יד ןשיװצ ןגייווש ןופ דנוב םעניא ןוא .ןגיושעג טָאה עמַאמ יד ךיוא .ןגיוא
 רעשלגניי רענעסָאלשרַאפ ןיימ ןופ טיײקי ידתודוס יד טלגיזרַאפ ןגעלעג זיא ןשטנעמ
 טימ לופ ,טכַאנ עקיאורמוא ,עגנַאל ַא .גנוקעלּפטנַא ףיוא טרַאװעג טָאה ץלַא .טלעוו
 .טייהדניק רעשלגניי ןיימ רעביא טבעװשעג טָאה ,שינעטער ןוא ץייר

 יד תעב ,שיט ןפיוא טנעלעגנָא ןגעלעג ּפָאק ןיימ זיא רעטלמירדרַאפ-בלַאה ַא
 עקידתבש ,עמערָא סָאד טרעצרַאפ ןגייווש ןיא ןבָאה רימ ןבענ ןשטנעמ-בוטש יירד
 סיורג טימ טָאה עמַאמ יד סָאװ ,ּפוז-שיפ רעשלַאפ ןיא טקנוטעג ,הלח :טײצלָאמ
 גנאל עלַא ייז ןבָאה ךָאנרעד .ןרָאי-טױנ עקיבא ערעזדנוא ןיא טיירגעגוצ ףושכ
 יִד זַא ,טסוװעג ןיוש בָאה ךיא .ךעלעּפעט עָאלב ,עקירדינ ןופ ייט ןסַאלב טּפוזעג
 ףצעז יז תעב ,ערערעלק ןרעװ דייר ערעיײז ןוא שרעדנַא דימת ןרעו ענעסקַאװרעד
 קל וצ וצ טשינ ךיז ןרעה ןוא ךַאװ טשינ רעמ ןענעז ,עקשטעגניי יד ,רימ זַא
 ?זדנוא רַאפ טלעװ יד ןסָאלשרַאפ דימת ,ענעסקַאװרעד יד ,ייז ןטלַאה סָאװרַאפ ה+

 ןגוא יד טכַאמרַאפ עילָאװַאּפ ךיא בָאה שיט ןפיוא טנצלאפ ּפָאק ןטימ קידנגי
 ןעוועג ןענעז ןרעיוא עניימ .ףָאלש םעניא טמעטע ןעמ יװ ױזַא טמעטעעג בָאה =
 0 ,רעטלַאק רעד ןיא ןציננ ניר טלָאװעג בָאה'כ תעב דימת יװ ךַאװ
 ,ענעסקַאװרעד יד ןופ טלעוו

 ןכָארבעצ טגיועג ךיז טָאה לוק ריא .עמַאמ יד ןפורעגּפָא ךיז טָאה עטשרע יד

 ׂ .לעק רעטסערּפרַאפ ריא ןופ

 ןלע' -- ןענעקרעד טע'מ זַא ..!ריט רעד ףיוא לגיז ןטימ זיא סָאװ ןוא --

 ..השמ ,עגרָאטַאק ףיוא ןייג עלַא רימ
 טימ עטַאט רעד טָאה -- ..!רימ ףיוא ךיד זָאלרַאפ ...עגרָאטַאק ...עגרָאטַאק --

 -- ײט םעד ךױה קידנּפוז ,טרעפטנעעגּפָא ריא לוק םעניא דיירפ רצנעטלַאהַאב ַא

 ןָאה ַא ..ץענערג רעשילָאק רעד וצ ..סױרַא יז ךיא ריפ ,סגָאטרַאפ דלַאב ,ןגרָאמ

 סי ..ןָאט יירק ַא טשינ טעװ

 ה עיזיווער ַא ןכַאמ טצ'מ זַא ...!ןעמוק ןלעװ ייז זַא ,ןייז טי סָאװ ןוא --

 : ? טכַאנייב
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 לגיּפש והיעשי

 -עג טָאה יז .עליײב עמומ יד ןפורעגּפָא ךיז טָאה ָאד .ןגיושעג טָאה עטַאט רעד
 .ּפָאק םענעגיוברַאפ ןיימ רעביא םיטש עקיצַאר ,ערעוװש ריא ןרעה טזַאל

 ןפרַאװּפָארַא טעו רעוו ָאט ..!?רתסא ,עקירעמַא ןייק עקַאט טפױלטנַא יז --
 ..?קעװַא טרָאפ רתסא זַא ,רעסייק םעד

 טרעפטנעעגקירוצ ךעלזייב עטַאט רעד טָאה -- .:!עלעקסַאכ ןייד ןוא וד --
 .לוק טציירעצ ,ןקורט ַא טימ ןטסוה וצ ןבױהעגנָא ןוא

 טָאה יז -- .טַאט םענופ ךָאטש ןטלַאק םעד ןענַאטשרַאפ טָאה עלייב עמומ יד
 :טנייוו יז סָאװרַאפ טסווװעג טשינ בָאה'כ .ןשעה וצ ךיז ןיא ליטש םיצולּפ ןביוהעגנָא
 רַאפרעד רעדָא ץענערג רעשילָאק רעד וצ טפיולטנַא רתסא עמומ יד סָאװ רַאפרעד יצ
 ..רעסייק םעד ןעניד רעטייו ןזומ לקסַאכ ריא טעװ ןפױלטנַא סרתסא תמחמ סָאװ
 ןרעּפמיױו עטנפעעג-לָאמש עניימ ךרוד תעב ,עלייב עמומ יד ,טעשעהעג גנַאל טָאה יז
 ףעגנַאגעגסױא טַאהעג גנַאל ןיוש זיא רעטכייל ןפיוא טכיל סָאד :ןעזעג ךיא בָאה
 ןכַאװש .,ןקידנקוט ךיז א טימ ןטכילעג טָאה טנַאװ רעד ףיוא לּפמעליטּפַאנ'ס
 טצענערג סָאװ ,טנַאװ רעקיבלעז רעד ףיוא ןעגנָאהעג זיא לּפמעל-טפַאנ סָאד .םַאלפ
 ןיימ ןיא ןפירט ןעמונעג טָאה סרָאלק ןוא סקיטכיל סעּפע .בוטש סעלעטלא טימ
 םייח ןופ ליד ןפיוא ,טנַאװ רעד רעטניה ,טרָאד .ןוימד ןשלגניי םענעסָאלשרַאפ
 ןענַאװנופ ,טרָאד ,רתסא עמומ רעד ןופ שינעטער סָאד ןיא ,בוטש רעקידייל ספסוי
 טסוװעג ןיוש ךךיא בָאה טציא .החפשמ ריא ןוא ןעלעטלַא טריפעגסיורא טָאה'מ
 .דחפ טימ לופ זיא עמַאמ יד סָאװראפ ןוא ץלָאטש יוזא זיא עטַאט רעד סָאװראפ
 ריא טעווס .רתסא עמומ יד קינייװעניא ןטלַאהַאבסױא ,עטַאט רעד ,רע טָאה סָאד
 סרעסייק םענופ ןגרָאמ זיב טצישעג זיא יז םערָאװ ,סטכעלש םוש ןייק ןעשעג טשינ
 רעד ףױא טגנעה סָאװ ,ריּפַאּפ ןשיאיײצילָאּפ ןטיור ,ןסיורג ןטימ ,ןיילא לגיז
 ,ריט רעטלגיזראפ

 איי א

 טריפעגסיורא קירוצ געט עכעלטע טימ םעצולּפ ױזַא ךימ טָאה עמַאמ יד סָאװראפ
 זיא -- לשטנַא ןדייז ןופ עקטַאיצַאפ רעד ןיא טריפעג ןוא בוטש רעזדנוא ןופ
 עליטש-קידװעמעש ַא ,עמַאמ יד ,יז טָאה סָאד .רעטעּפש ליפ ןרָאװעג רָאלק רימ
 ןבעגעגרעביא רימ טָאה סָאװ ,יז ,ןקָארשעגרעביא סעּפע ןופ ןָא קיבײא ןופ ןוא
 יז טָאה סָאד -- טכַארט רעקיליײה ריא ןופ ןבעל עקידתודוס עקידנרעטַאלפ סָאד
 סָאװ ,ןטָאש טױט םענופ ןרעטייורעד ךימ רערעמ ץלַא םורא יוזא טלָאװעג
 .בוטש רעזדנוא ןופ טנַאװ רעד רעטניה טײרּפשעג טַאהעג לייורעד ךיז טָאה
 עריא רעביא לגילפ עקידנציש יד הנכס ןיא טײרּפשעצ עמַאמ-לגיופ ַא יװ דָארג
 גניי ןיימ רעביא טײרּפשעגרעדנאנופ ,לטיגיהרש עמַאמ יד ,יז טָאה יוזא ,עניילק
 ןופ רש רעקיטכיל ָא רעד .תונמחר ןופ לגילפ יד -- רעצנַאּפ ןרַאבעזמוא ןא לפוג
 סָאד ןקילברעד ןופ ןטיהּפָא ןגױא עגניי עניימ טפראדעג טָאה םימחר רעשעמַאמ
 .טױט ןופ רש ןקידתודוס ,ןצרַאװש םעד דרע רעד ףיוא לָאמ עטשרע

 זיא ,לשטנַא ןדייז ןופ עקטַאיצַאפ רעד ןיא ןעוועג ןיב'כ תעב ,טלָאמעד םערָאװ
 טימ ןעמַאזוצ ,עלא ןעמ טָאה היול רעד ךָאנ .ןברָאטשעגּפָא ָאד לייוורעד עלהשמ
 ןרָאװעג יא בוטש ספסוי םייח .שדקה רעטולַאב ןיא טריפעגסיורא ,ןעלעטלַא
 ןטלַאהַאבסיוא טָאה עטַאט רעד תעב ,סטכַאנוצקיטיײרפ םענעי .לקריצ םענופ טלגיזראפ
 טקעלּפטנַא רימ ראפ ךיז ןבָאה ,ריט רעטלגיזרַאפ רעד רעטניה רתסא עמומ יד
 ןשטנעמ עמערָא יד ןעזעג בָאה ךיא .טייקטפילברַאפ ןוא קערש ןופ ןטלעװ עיינ
 רעהפיוא ןָא טָאה טנאה יד ןוא טנַאה רעראבעזמוא ןַא ןופ ענעבירטעג ,רימ םורא
 -ץרַאװש ,עקידנכָאפ .ןדרעוװש עצראווש ,עפרַאש טימ ּפָאק רעזדנוא רעביא טעכָאפעג
 רימ ראפ עקַאט טפראדעג ךיוא ןדרעװש יד ךיז ןבָאה עפרַאש ןוא עקידנטכיול
 עטמעלקראפ ,ןדייש-דרעװש יד ןיא ןגעלעג ךָאנ ייז ןענעז לייוורעד .ןזיײװַאב דלַאב
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 ריט עטלגיזרַאפ יד

 ןעגנַאפעג ןטלַאהעג טָאה סָאװ ,רש ןזיב ,ןקיטכעמ א ןופ טנעה-רעייפ יד ןיא
 .שינעגנעפעג רעבירט ןיא כוטש רעזדנוא

 ןוא ןעלייב עמומ רעד טימ ןפָאלשעג עמַאמ יד זיא סטכַאנוצקיטיײירפ םענעי
 ךיא ןיב קנעדעג ךיא טניז .ןטַאט םענופ סנסופוצ רעטעשטרוקעגפיונוצ ַא -- ךיא
 סעדייז יד טימ לָאמלײט ,ןטַאט ןטימ בור'ס .ןצעמע ןופ סנסופוצ ןפָאלשעג דימת
 לָאמנייק זיא בוטש רעזדנוא ןיא םערָאװ ,ןעמַאמ רעד ןופ סנסופוצ -- לָאמליײט ןוא
 .ןשטנעמ םעניילק ,ןקידנסקַאװרעטנוא ןַא רַאפ טרָא-ףָאלש רעדנוזַאב ןייק ןעוועג טינ
 םענופ .עמעטע ןייז רעה ןוא ןטַאט םענופ סנסופוצ טציא עקַאט ךיא גיל טָא
 טמעטע ףַאלש ןתעב םערָאװ ,טשינ טּפָאלש עטַאט רעד זא ,ךיא סייו ןעמעטע
 ןיא רעגניפ ןטימ טּפַאלקעג עטַאט רעד טָאה לָאמ עכעלטע .שרעדנא רָאג רע
 ןקיבלעז ַא טימ טרעפטנעעגּפָא ןעמ טָאה טנַאװ טייז רעטייווצ רעד ןופ .טנַאװ רעד
 ןעלייב עמומ רעד טימ עמאמ יד .ליטש-שיטכַאנ ןרָאװעג זיא ךָאנרעד .ןּפאלק םעניד
 בָאה'כ .רעטצנעפ םענעפָא םעד ןגעקטנַא ,טנַאװ רעטייווצ רעד ןבענ ןפָאלשעג ןענעז
 סיפ ענייז טימ טָאה עטַאט רעד םערָאװ ,טקעװעגרעביא טַאהעג דָארג ךיז
 רעגניפ-סיפ עטלַאק ענייז טימ .טייז רעטייווצ רעד ףיוא ןרעקרעביא ךיז טלָאוװעג
 ןוא רעטצנעפ ןכרוד טקוקעג בָאה'כ .םינפ ןיימ טרירעגנָא קיליומוא רע טָאה
 ןעוועג זיא רע .למיה-טכַאנ ןטלקנערּפשאב-ןרעטש םעד לכעד ןרעביא ךיוה ןעזעג
 יד .סעדגַאי עצראווש ,עפייר ןופ רילָאק יד טַאהעג ןוא ,למיה רעד ,ץראווש-ףיט
 ענעטפָאהעגסיוא ,טרעטיצעג ןבָאה ,ךעלעקנירּפש עקידרעבליז-ןירג ,עקידרעמוז -- ןרעטש
 ,רעטצנעפ םייב ּפעטנעמולב יד .םינפ-טכַאנ סלמיה םענופ בעוועג ןצראווש םעניא
 ,ןשינעפעשַאב עבירט יװ ןעזעגסיוא ןבָאה ,שינרעטצניפ-טכאנ רעקידנעילַאפ ןיא עטליהראפ
 ,ָאד אקווד ןצעמע רַאפ ןטלַאהַאבסיוא ךיז ןבָאה סָאװ ,ענעגנַאפעג ןוא עטלוגליגרַאפ
 ןייז ןיא טנערבעג ךָאנ טָאה טנַאװ רעד ףיוא לּפמעליטפַאנ סָאד .בוטש רעזדנוא ןיא
 טלּפַאצעג טָאה ,ּפַאלוּפ ןפיוא ,םיא רעביא ךיוה תעב ,לטיונק טײרדעגּפָארא ,ךַאװש
 .הנבל רעקידנעמיווש ,רעניילק ַא ןופ זיירקטכיל רעקיכלימ רעד

 ליטש ןעמונעג ןוא טעב ןפיוא טצעזעגפיױא ךיז עטַאט רעד טָאה םעצולּפ
 ןעגנַאגעגוצ ,טעב ןופ ּפָארא זיא רע .טרעפטנעעג טינ טָאה עמַאמ יד .עמַאמ יד ןפור
 וצ גנַאל ,גנַאל טרָאד ךיז טָאה רע .ןגיבעגסיורא טרָאד ךיז ןוא רעטצנעפ םוצ
 הליחתכל .טייוו רָאג ,רָאג ןופ ןעגנאגעג זיא שיורעג שיטכַאנ ַא .טרעהעגוצ סעּפע
 ןקעו ייז תעב ,לגייפ ןופ ײרעּפַאלקלגילּפ שיטכַאנ סָאד יו ןעזעגסיוא סע טָאה
 רעטנענ טציא ןעמוקעג זיא שױרעג-טכַאנ סָאד .סגָאטרַאפ לקיל םעניא רעביא ךיז
 ךָאנרעד .דרעפ ןופ ןטערט עטקַאהעגּפָא סָאד יו טרעהעג ןיוש ךיז טָאה'ס ןוא
 ךיז טָאה לגָאה רעד .לגָאה םענבָארד ַא ןופ ןלַאפ סָאד יװ טרעהעג ךיז סע טָאה
 רעד .ליטש ןרָאװעג זיא םעצולּפ .רעטצנעפ רעזדנוא וצ טרעטנענרעד רערעמ ץלַא
 ןרעקמוא ךיז טלָאװעג ןיוש טָאה עטַאט רעד תעב ןוא .טרעהעגפיוא טָאה לגָאה
 יד רעביא טירש ערעוװש ,עקיליײא ,עקילָאצמוא טרעהרעד ךיז ןבָאה -- טעב םוצ
 .לרודזורּפ רעזדנוא ןופ ןגיטש

 ןבױהעגנָא ןבָאה ריט רענעסָאלשרַאפ רעזדנוא ןיא יװ טרעיודעג טינ גנַאל טָאה'ס

 עשילרעטסיױא טימ טײלגַאב ןרָאװעג ןענעז סָאװ ,ּפעלק ערעװש .,עקיכליה ןּפַאלק

 סָאװ ,ערעטצניפ ,ענעסירעצ תולוק ןעוועג ןענעז סָאד .תולוק עשיאיוג ,עקירעזייה

 רעד ךרוד .סױעסעמ ענעפרָאװעג עצרַאװש יו לרודזורּפ ןופ טכליהעגּפָא ןבָאה

 עפרַאש ַא יװ ףירטש-טכיל רעקיציּפש ,רעניד ַא ןסירעג ךיז טָאה ערַאּפש-ריט

 ןדנוצעגנָא ןא טנַאה ןיא ןטלַאהעג רעצעמע םתסמ טָאה ריט רעד ןבעל .זיּפש

 םוצ זיב ערַאּפשיריט רעד ןופ ןפָאלעג זיא ןיּפש-טכיל יד .לּפמעל שירטקעלע

 ןזיועגסיוא ךיז טָאה רימ .שינרעטצניפיללח רעד ןיא טרעטיצעג ןוא טעב סנטַאט

 םענופ .לארטש-הנבל רענעלַאפעגנירַא ,רענעכָארבעצ ַא ןעװעג טלָאװ סָאד יװ

 ,עלייב עמומ יד טקעװעגרעביא עטשרע יד ךיז טָאה ריט רעד ןיא ןּפַאלק ןקיכליה

 ןזולב ןיא ןענַאטשעג רעירפ ןופ ןיש זיא עטַאט רעד תעב ,עמַאמ יד ךָאנרעד
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 גיּפש והיעשי

 .ןכַארבעגרעביא םעצולּפ ךיז טָאה זיפש-טכיל עקיציּפש יד .ריט רעד ייב דמעהיטכַאנ
 ןעזעג בָאה ךיא .ץרַאה טקעדעגּפָא סנטַאט םעניא טקעטשעג ןצנַאגניא טָאה יז
 עצרַאװש ,ערעװש יד ןעמונעגּפָארא טנעה עקידנרעטיצ טימ טָאה עטַאט רעד יװ
 .ריט רעד ןופ לטייק

 -רעביא ןא ןוא טעב סנטַאט םענופ סנסופוצ טײצ עצנַאג יד ןגעלעג ןיב'כ
 זיא לטייק עצראווש יד רָאנ יו .ץרַאה קידנּפַאלק ַא טימ ןעזעגוצ ץלַא רענעקָארשעג
 יז .ןטלַאטשעג עשילרעטסיוא יירד ןיירא לעװש רעד רעביא ןענעז ,ןלַאפעגּפָארא
 שזא ייז ןבָאה ּפעק ערעיז טימ .עקיסקיוועג-ךיוה קרַאטש ןעװעג עלַא ןענעז
 עשידיי טינ עטמעקעצ עגנַאל טַאהעג ןבָאה ייז ןופ ייווצ .עילעטס יד טכיירגרעד
 ןייז ןיא ןטלַאהעג עקַאט טָאה ,רעקידרָאברָא ןַא -- רעטירד רעד תעב ,דרעב
 טָאה לּפמעל-ןשַאט א םעד ןופ .לּפמעל-ןשַאט קידנענערב ַא טנַאה רעטקערטשעגסיוא
 ןוא רעלופ ,רעטיירב ןעוועג טציא זיא סָאװ ,זיפש-טכיל עפראש יד ןסירעג ךיז
 טָאה ,בוטש ןיא ןיירא ןענעז ןשטנעמ יד רָאנ יו .בוטש עצנַאג יד טקיטכילראפ
 וצ ליטש ןבױהעגנָא ,טעב ריא ףיױא עטצעזעגפיוא ןא ,עמַאמ עטקעוועגרעביא יד
 עמומ יד תעב ,רעטעקַאנ א טעמכ יז ןגעקטנַא ןענַאטשעג זיא עטַאט רעד .ןענייוו
 רעביא ןפרָאװראפ ,רָאה ערעוװש עטעשַאלּפעצ טימ ,עטיור ןוא עטלטַאּפעצ א ,עלייב
 :ןשעה וצ טרעהעגפיוא טשינ טָאה ,טסורב ריא

 ..!ןטכָאשעגּפָא זדנוא טָאהיז ...!דלַאוװעג --
 לוויטש עקיצנַאלג ןיא ןָאטעגנָא ןעוועג ןענעז ןשטנעמ עקידרעב ,עכיוה ייווצ יד

 טימ דרעב יד רעטניה זיב עטלּפענקראפ .,סעטָאּפַאק עכעלנירג ,עגנַאל ןיא ןוא
 יז :גנַאל ןופ טנעקעג ןיוש ךיא בָאה ּפענק עקיזָאד יד .ּפענק ענייש ,עקיצנַאלג
 עֵָארג ערעדנא עלא טימ טינ ,עלעטעקש רעדנוזַאב ַא ןיא רימ ַײב ןגעלעג ןענעז
 טרעטַאלפעג טָאה טייקידנור רעקידנגייטשסיורא רעיײז רעביא .ּפענק עצראווש ןוא
 יד ייב .לגילפ עקישטַאלּפ ,עטײרּפשעצ יד טימ רעלדָא-לגיופ רעכעלגינעק רעד
 ףיֹוא ןדנובראפ .ןדרעװש ןעגנָאהעג ןענעז סעטָאּפַאק סנשטנעמ יד ןופ סעקָאב
 ןיא טגיועג ךעלמורק ןדרעװש יד ךיז ןבָאה ןדלָארטידלָאג עקידנרעטיצ יד
 ךיג טָאה טנַאה רעד ןיא לּפמעלנשַאט ןטימ רעד .ןדייש עצראווש ,עגנַאל ערעייז
 קיטכיל-ךעלטיור ןרָאװעג זיא'ס .,לּפמעל-טפַאנ רעזדנוא ןופ טיונק יד טיירדעגפיורא
 ןיא זיא עטַאט רעד .ןָאטעג יירשעג ַא םעצולּפ טָאה רע .בוטש רעזדנוא ןיא
 ,עניילק ייווצ טרָאד ןופ טגנַאלרעד םיא ןוא קנַאש רעד וצ ןפָאלעגוצ שינעלייא
 עטּפעלקעגוצ יד טימ ךעלעכיב עניד ,עניילק ענעי ןעוועג ןענעז סָאד .ךעלעכיב עצראווש
 ןכוז ֹוצ ךיג ןבױהעגנָא טָאה עלייב עמומ יד ךיוא .עמַאמ-עטַאט ןופ סעיפַארגָאטָאפ
 ,עסעוורָאב ַא ןענַאטשעג ןוא ןענופעג טינ טינרָאג רעבָא טָאה יז .םישובלמ עריא ןשיווצ
 ,ליד ןפיוא דמעה-טכַאנ טשטיינקעצ ריא ןיא עקידנרעטיצ א

 עלייב עמומ רעד ןגעקטנַא ןענַאטשעג זיא לּפמעלנשַאט ןטימ שטנעמ רעד
 ,םינפ סעלייב עמומ יד .טכיל ןופ זיּפש עטיירב ַא םינפ ריא ןיא ךיילג ןפרָאװעג ןוא
 עריא תעב ,ךיילב ןרָאװעג טכיל ןפראש םענופ זיא ,סלופ ןוא סטיר א דימת
 רעד .טלעק ןופ יװ טרעטיצעג ןבָאה ,עסייו ךיוא ןוא ענעסָאלשרַאפ ,ךעלקעדנגיוא
 רעטצנעפ םוצ לּפמעלנשַאט םענופ טכיל סָאד טירדעגקעװא םעצולּפ טָאה שטנעמ
 :ןפורעגּפָא ךיז םיטש רערעוװש ,רעקירדינ א טימ ןוא

 ?רדע-טיסדע יט --
 ףראש ךיז ךָאנרעד ,לריּפַאּפ א סעפע ןיא טקוקעגניירא לייו א טָאה רע

 טקוקעג יינספיוא ךָאנרעד ןוא -- עלייב עמומ רעד ןופ םינפ ןיא טקוקעגנייא

 עצראווש יד טימ טײל עקידרעב עכיה ייװצ יד .לריּפַאּפ ןטשטיינקעצ םעניא

 ןופ טנַאװעגטעב סָאד ןפרָאװעגסױרא לייװרעד ןבָאה ,סעקָאב יד ייב ןדרעוװש

 טימ ,לדמעה ןזיולב ןיא יײז ראפ ןגיל ןבילבעג ןיב ךיא .ליד ןפיוא טעב סנטַאט

 ןרַאפ ןָאטעג יצ א רימ טָאה ייז ןופ רענייא .ךיז רעטניה עטעשטרוקעגנייא סיפ יד

 ּפָארַא לָאזכ זַא ,טנימעג יאדװַא טָאה סָאד .טנעה יד טימ טעכָאפעג ןוא רעוא
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 ריט עטלגיזרַאפ יד

 רעצראווש ןייז טימ רע טָאה טנַאקיטעב ןרעביא טלקייקעג ךיז בָאה'כ תעב .טעב ןופ
 טפַאטעג ךָאנרעד טָאה רע .סופ ןטכער ןיא ןָאטעג ּפַאלק ןטכייל א רימ דייש-דרעווש
 ,טעב ןרעטנוא טקוקעגרעטנורא ,ןביוהעגרעטנוא םיא ,ןטייז עלא ייב קאזיורטש םעד
 ןדעװטעי ייב רעטערביליד יד רעביא טּפַאלקעג טָאה דייש-דרעוװש עצראווש ןייז תעב
 רעטייוצ רעד .גנַאלש רעצראווש ,רעגנַאל ַא ןופ קע ןא ןעוועג טלָאװ סָאד יװ ,ריר
 רענעפָא רעד ןופ .ריטיקנַאש יד טלַארּפעגפױא לייורעד טָאה שטנעמ רעקידרעב
 רע .רעלעקנוט ןרָאװעג זיא בוטש רעד ןיא ןוא שינרעטצניפ יד סױרַא זיא קנַאש
 טקוקעגניירא ןוא שעוו לסיב סָאד ,םישובלמ יד ןפרָאװעגסױרא קנַאש ןופ טָאה
 םישובלמ יד ןופ סענעשעק יד ןיא טכוזעג טָאה רע .לקעזיתילט סנטַאט םעניא
 ןשטנעמ עקידרעב ייוצ יד תעב .רעדמעה ענעּפירעצ עטלַא יד ןשיוװצ וליפא ןוא
 וצ טרעהעגפיוא טינ לּפמעלנשַאט ןטימ רעד לייוורעד טָאה -- ןָאטעג סָאד ןבָאה
 :ןגירשעג רעהפיוא ןָא ןוא םינפ ןקָארשרעד סעלייב עמומ רעד ןטכײלַאב

 ?רעטסע יט -- ישזַאקס --
 עריא טימ טָאה ,עטמעשרַאפ ַא סעפע ןוא עטמַאלפעצ א ,עלייב עמומ יד

 ןענַאטשעג זיא יז .ץרַאה עטקעדעגּפָא סָאד טלעטשראפ ךיז טנעה עטעקַאנ עדייב
 ןכעלבייו ,ןלופ ריא ןביוהעגסיורא ףרַאש טָאה סָאװ ,דמעהיטכַאנ ץרוק ריא ןיא
 ךעלטיא ןענעז ,סעטאיּפ עקישטַאלּפ ,עטיירב טימ ןוא עסעװרָאב ,סיפ עטיור יד .ךיוב
 עליײב עמומ יד .לּפמעלנשַאט םענופ ןסַאּפ-טכיל יד טימ ןפרָאװראפ ןרָאװעג לָאמ
 םעד טרעפטנעעג סעּפע ןוא ןשעה וצ טרעהעגפיוא טינ טײצ עצנַאג יד טָאה
 טגָאזעג סעּפע יז טָאה םעצולּפ .ןענַאטשראפ טינ טינרָאג בָאה ךיא סָאװ ןופ ,ןשטנעמ
 טָאה לּפמעלנשַאט ןטימ רעד .קיטכיוו רעייז ייז ראפ ןייז טזומעג טָאה סָאװ ,סניוזא
 ןיא לריּפַאּפ סָאד ןטלַאהַאב ןיילא ןוא עקידרעב ייוװצ יד וצ ןָאטעג יײרשעג ַא
 יד טלארפעגפיוא ןבָאה ןדרעװש יד טימ עקידרעב ייווצ יד .ענעשעקי-םעזוב ןייז
 .לרודזורּפ ןיא ןפָאלעגסיױרא ךיג ןוא ריט

 ןבענ ןבילבעג ןייטש עדייב ןענעז ייז :ןעזעג ךיא בָאה ריט רענעּפָא רעד ךרוד
 ריּפַאּפ םעניא טקוקעגנײא טרָאד גנַאל ךיז ןוא רדחה ספסוי םייה ןופ לעוװש רעד
 .טפַאלקעג קיאורמוא ןוא ךיוה טָאה ץראה גנוי ןיימ .ריט רעטלגיזראפ רעד ףיוא
 ,עטפמַארקרַאפ ַא ,טנַאה ןייז טָאה סָאװ ,ןטַאט ןרעטניה רעקידנרעטיצ ַא ןענַאטשעג ןיביכ
 ןבָאה רעגניפ ענייז .לסקַא ןיימ ףיוא טנעלעגנָא ןטלַאהעג ,ערעוש ןוא עקיסייווש ַא
 ךָאנ ץלַא ןענעז טײל עקידרעב ייוצ יד .טלַאק-קיזײא ןעוועג ןוא טרעטיצעג
 .שינרעטצניפיבלַאה רעד ןיא ריט רעטלגיזראפ רעד ןבעל ןסיורדניא ןענַאטשעג
 יז ןבָאה ,בוטש רענעּפָא רעזדנוא ןופ ןגָאלשעגסױרא טָאה סָאװ ,טכיל םעניא
 טקוקעגנָא קערש טימ טָאה עטַאט רעד .ריִּפַאּפ ןטױר םעניא טקוקעגנייא גנַאל ךיז
 םעד ייז ראפ לָאמַא טקעלּפטנַא טינ ,עלייב עמומ יד ,יז טָאה יצ .עלייב עמומ יד
 ?רתסא עמומ יד סיוא ךיז טלַאהַאב ,ריט רעטלגיזרַאפ רעד רעטניה ,טרָאד זא ,דוס
 ,ענעפָאלעגפױא ןוא עטרעווילגראפ ,ןגיױא ענייז ןעמונעגּפָארַא טינ טָאה עטַאט רעד
 טימ ןענַאטשעג זיא ,ןיילא עלייב עמומ יד ,יז תעב ,םינפ סעלייב עמומ רעד ןופ
 ,טנעה עריא טימ טקעדראפ םינפ ןטימ ,עמַאמ יד .ליד םוצ ּפָאק םענעגיוברַאפ ַא
 -סירא םעד רעביא ןענייוו וצ טרעהעגפיוא טינ טָאה ,ןשטנעב-טכיל םייב יװ
 .ליד ןפיוא סיוטש-םישובלמ םענעפרָאװעג

 רעטלגיזראפ רעד רעטניה ןענַאטשעג עלייוו ַא ךָאנ ןענעז עקידרעב ייווצ יד
 רעד ןופ קעווא ייז ןענעז דלַאב .סטפירשעג סָאד טנעײלעג עטקובעגנייא ןוא ריט
 עטַאט רעד .םעדיוב רעזדנוא וצ ןריפ סָאװ ,ךעלגיטש יד טימ ףיורא ןוא ריט
 עטרעווילגראפ ענייז ןיא ףמַארק רעד .ךיז וצ טקירדעגוצ קרַאטש םעצולּפ ךימ טָאה
 ןרָאװעג קירוצ ןענעז רעגניפ יד .טזָאלעגּפָא עילָאװַאּפ ,עילָאװַאּפ טָאה רעגניפ
 ךָאנרעד ןבױהעגנָא ןוא ּפ4טעג ץפיז ןפיט ַא טָאה רע .עקישטילג ןוא עמערַאװ
 .קנַאש רענעפָא רעד ןיא םישובלמ יד ןפראווניירא

 ןשלויטש םעד טרעהעג ךעלרעּפמײשַאב ךיא בָאה ןָאטעג סָאד טָאה רע תעב
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 לגיּפש והיעשי

 -טפַאנ םעניא למעלפ'ס ..דמַאז ןשמעדיוב ןפיוא ,ןביוא עקידרעב ייווצ יד ןופ גנַאג
 רעביא טירט ערעווש ערעײײז ןופ טרעטיצעג ןוא טקיטעג ךיז טָאה לּפמעל
 ּפָארַא קירוצ עדייב ןענעז ייז יו טרעיודעג טינ גנַאל טָאה'ס .עילעטס רעזדנוא
 ךיז יז ןבָאה עדייב .בוטש ןיא ןיירא רעדיו ןענעז ייז .ךעלגיטש-םעדיוב יד ןופ
 ,לכעטנַאה רעזדנוא טימ ןוא דרעב עטמעקעצ עגנַאל יד טעלגעגסיוא עכעלטימעג
 םענופ עטביוטשראפ ,לויטש יד טצופעג ,רעמע ןרעביא ןעגנַאהעג זיא סָאװ
 .דמַאז-םעדיוב ןטכידעג

 עריא ףיוא ןגיוצעגפיורא לייורעד עלייב עמומ יד טָאה ןעשעג זיא סָאד תעב
 ןפרָאװעגפיורא ךיז ףיוא יז טָאה ךָאנרעד .ףמירטש עצראווש ,ערעווש יד סיפ עטעקַאנ
 טדערעג ךיז ןשיװצ טייהרעליטש ןבָאה טייל עדמערפ יירד יד .לדיילק ץרוק ריא
 ןעו .ןעליב עמומ רעד ןופ ןגױא ערעייז ןעמונעגּפָארא טינ טייצ עצנַאג יד ןוא
 ןעמונעגסיורא יירד עלַא ןבָאה -- ענעוטעגנָא ןַא ןענַאטשעג ןיוש זיא עלייב עמומ יד
 ןייז ןדנוצעגנָא טָאה לּפמעלנשַאט ןטימ רעקידרָאב-ױָא רעד .ןסָארעיּפַאּפ עגנַאל
 ןקידנעילט םעד טגנַאלרעד ךָאנועד ןוא לזעלגיּפמָאל םענופ גערב ןבענ טערַאגיצ
 עטקידרעברַאפ יד ןשיוװצ ןופ טזָאלעגסױרַא ןבָאה ייז .עקידרעב ייווצ יד וצ סָארעיּפַאּפ
 רעד זא ,ןזיוועגסיוא ךיז טָאה רימ .ךעלעקייק-ךיור עקידנעמיווש עניילק רעליימ
 ערעַײז ןשיװצ טעילט סָאװ ,רעייפ ןגרָאברַאפ ןדנוצעגנָא ןַא ןופ סיורא טייג ךיור
 טוָאלעגסױרא טָאה לּפמעלנשַאט ןטימ רעקידרָאב-ןָא רעד .דרעב עשידיי טינ עגנַאל
 ןשלגניי ןיײמ ראפ ,ךיור רעד ,ןעועג זיא רע .ןליונק-ךיור עבראה ןוא עקרַאטש
 ןיא ןטלַאהעג גנַאל ךיז טָאה רע ןוא רעפעפ יו רעפרַאש א ,רערעטיב א ןעמוג
 זיא עלייב עמומ יד זיב ,ןשטנעמ יירד יד ,טראוועג לסיבַא ךָאנ ןבָאה ייז .ללח-בוטש
 עטריינשרַאפ ,ךיש עכיוה עצרַאוװש יד .ענעוטעגנָא ןַא ןיוש ןצנַאגניא ייז ראפ ןענַאטשעג
 טָאה ןעלסקא יד רעביא .סיפ עצרוק ,עלופ עריא ןעמונעגמורא ןבָאה ,טימ רעד ןיא
 ,עטבעוועג ץראווש סעמאמ רעד ןופ -- לכיט ץראווש ַא ןפרַאװעגרעבירַא ךיז יז
 .ךעלכיטּפָאק ערעטיש

 ןטימ ןעלקניוו עלא ןיא לופרעביא ןרָאװעג לייורעד זיא בוטש עצנַאג יד
 ןבָאה סעגערב עטלווירדעצ טימ ךעלדנקלָאװךיור עניילק יד .לּפענירעפעפ ןפראש
 םוצ רעקירדינ ּפָארַא טלָאװעג טינ ןוא עילעטס רעד רעטנוא ךיוה ןטלַאהעג ךיז
 ,לּפמעלנשַאט ןטימ רעקידרָאב ןָא רעד בוטש ןופ סיורא זיא רעטשרע רעד ,ליד
 טימ טייל עקידרעב ייווצ יד -- ריא רעטניה טשרע ןוא ,עלייב עמומ יד -- םיא ךָאנ
 יײז תעב .ןדרעװש עצראווש ערעייז ןופ ךעלפעק יד ףיוא עטנעלעגנָא טנעה יד
 ןגעװַאב ןעמונעג ךעלדנקלָאװ-ךיורר יד ךיז ןבָאה -- לעװש יד רעבירא ןענעז
 בָאה ךיא .ריט רעטנפעעג רעד וצ טניוו ןטימ ןגיוצעג ןוא ללח םעניא ייז רעטניה
 ,לדנקלָאװ-ךיור ָאלב אזא ןיא ןעמווושעגניירא ןצנאגניא זיא עלייב עמומ יד יװ ןעזעג
 ןעזעגסיורא םיוק ,םיוק יז טָאה ןעמ .ןטייז עלא ןופ טליהעגמורא יז טָאה סָאװ
 טליהעגמורא ןעוועג עדייב ןענעז עמַאמ יד ןוא עטַאט רעד ךיוא .לּפענ-ךיור םענופ
 טעשזירגעג רימ טייקפרַאש ןייז טימ טָאה סָאװ ,ןקלָאװ-ךיור ןרעטיב ןקיבלעז ןטימ
 טָאה יז יו ,עלייב עמומ יד ,ןעזעג טלָאמעד יז ךיא בָאה יוזא ןוא .ןגיוא יד
 ןעמוושעג ,ןעמוושעג זיא יז .לּפעניךיױר ןטימ עילָאװַאּפ ןעמיװשקעװַא ןבױהעגנָא
 טקעדרַאפ וליפא טָאה סָאװ ,ןקלָאװ ןקירדינ םעניא ענעטלַאהַאבראפ א ןצנַאגניא
 עטַאט רעד זיב גנַאל יוזא ןעמוושעג זיא יז .ךיש עטרינשרַאפ עצרַאװש עריא
 עצראווש יד .ריט יד טּפַאלקראפ קיטסַאה ןשטנעמ ענעדנוושראפ יד ךָאנ טָאה
 ,ןקידנצירק ַא ךיז ןופ ןבעגעגסיורא ןוא טרָא ןופ ןעגנורּפשעגּפָא שזא זיא לטייק
 עילָאװַאּפ טמענ עמַאמ יד יו ןעזעג ךיא בָאה טשרע טלָאמעד .ץפיז ןצראווש
 ןטַאט ןפיוא תליחתמ טקוקעג טָאה יז .םינּפ ןטקעדראפ ןופ טנעה עריא פָארא
 עטלופרַאפ ,ןגיוא יד רעבָא ,רעקיטכיל ַא ןעוועג זיא קילֿב ריא .רימ ףיוא ךָאנרעד
 ןענעק ןרערט זא ,ןעזרעד טלָאמעד ךיא בָאה לָאמ עטשרע סָאד .ןרערט טימ
 זא ,ןזיועגסיא וליפא ךיז טָאה רימ .ןגױא סנשטנעמ ַא ןופ טכיל סָאד ןשעלראפ
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 ריט עטלגיזרַאּפ יד

 -סױרַא טָאה עמַאמ יד .עקיאילג ןוא עפרַאש רעמ ַא טלָאמעד זיא טייקיטכיל יד
 ,עטַאט רעד .ןענַאטשרַאפ טינ בָאה ךיא סָאװ ,טרָאװ קיצנייאנייא זיולב טרעטסילפעג
 -סירא ךעלטשער יד ןרַאשפיונוצ ןעמונעג טָאה ,ליד םוצ רענעגיובעגנייא ןא
 טגָאזעגכָאנ לָאמ ייוװצ ןוא ןכילגעגסיוא ךיז רע טָאה ךָאנרעד ,םישובלמ ענעפרָאװעג
 :ןעמַאמ רעד ןופ טרָאװ עשילרעטסיוא סָאד טייהרעליטש

 ...עלייב יד ,תקדצ א ...תקדצ ַא --
 עילָאװַאּפ עטַאט רעד טָאה ליד ןפיא רעטעקַאנ-בלַאה ַא יוזא קידנעייטש ןוא

 .טכרָאהעגניא טוג טרָאד גנַאל ךיז ןוא טנַאװ רעד וצ רעיא סָאד טגיילעגוצ
 ,עניילק טימ טנַאװ רעד ףיוא ןּפַאלק וצ ןבױהעגנָא רעגניפ ןטימ רע טָאה ךָאנרעד
 ,רעשילרעטסיוא ןא ןופ טייקליטש יד -- ליטש קידהמיא ןעוועג זיא'ס .ּפעלק ענעטסָאמעג
 טנַאװ רעד רעטניה ןופ .גנוקעלּפטנא ןוא םידחּפ טימ לופ ,טכַאנכַאװ רעצרַאוװש
 טּפַאלקעג ךָאנ ץלא טָאה עטַאט רעד .טירש עסעווראב ,עכַאװש טרעהרעד ךיז ןבָאה
 ןיא טכַאנ ענעי טכליהעגּפָא גנַאל ןבָאה ּפעלק יד ןוא טנַאװ רעד ףיוא רעגניפ ןטימ
 -טעב ןפיוא רימ ןבענ ןסעזעג ןיוש לייוורעד זיא עמַאמ יד .ללח-בוטש רעזדנוא
 ןימ טעלגעג רעהפיוא ןָא ןבָאה ,עקידנרעטיצ ןוא עליק ,רעגניפ עריא .טנַאק
 ןעזעג ךָאנ ץלַא ךיא בָאה ןגיוא ענעסָאלשרַאפ טימ .ןרעטש ןשלגניי ןטילגעצ
 ןּפַאלק ןצ טרעהעגפיוא טַאהעג גנַאל ןיוש טָאה עטַאט רעד תעב ,טלָאמעד וליפא
 רימ רעביא ןעגנָאהעג ךָאנ ּפעלק-רעגניפ ענעטסָאמעג יד ןענעז -- טנַאװ רעד ןיא
 ןוימד ןשלגניי ןיימ ןיא ןוא בוטש רעד ןיא טכליהעג טלָאמעד ןבָאה ייז .סנּפָאקוצ
 ,רעגייז םענעברָאטשראפ ,ןטלַא רעזדנוא ןופ ּפעלק יד יװ טכַאנ עצנַאג ַא



 רעלעה סניב

 רעדיוו

 .הרוש עטשרע יד ןָא רעדיוו טציא בייה ךי א

 טסייוו רעוו -- דיל סָאד ןקידנע ךיא לעװ ינ
 ,הרושב א ןופ גָאזנָא רעד לַײוװרעד ןייז לָאז
 ,טסיירט  ַא ןופ .גָאזנָא רעד לייוורעד ןַיז לָאז

 רדנ ןברַאה םעד ךיז ןופ ּפָארַא םענ א
 .ןייצ עטצירקעגפיונוצ טימ ןנייווש
 רעדיײשַאב ַא יו יב ונינ רעליז יש א
 .ןיילא ךיז טימ ןייז ןופ ןוא םולח ןופ
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 .ןֿפָא רעטצנעפ סָאד זיא ר ר םוצ
 ;גייווצ-לדָאנ ריא סיוא רימ טקערטש ענסָאס ַא
 ,ןפָארטש עלַא ןופ ךיד טאב לעוװ ךיא
 .גייטש ןייד ןופ ןעיירפאב ךיז טסעוו וד ביוא

 !עטרעשַאב עקינוז ,ענסָאס ,ךיד סירג ךיא --
 ,גנוי ןוא יירט ןבילבעג ךיא ןיב ,וד ,יוו
 ,עטרעהרעד טשינ ךַאנ ַא ,טפַאשקנעב עדעי ןוא
 .קנווו ןפיוא עדייב רימ זיולב ןעײטשרַאּפ

 ןעיירפַאב טשינ ךיז ןָאק ךיא ,וד יו טקנוּפ רָאנ
 ,טייברעטעלב ןיא -- ענעגנַאגרַאפ געט ןופ
 ,ןעיירש רימ ןוא ,ןכעטש ןעלדַאנ עטלַא יד
 .טייצ רעיינ רעד וצ רעטייוו ןסקַאװ ןוא

 ןכארטשעגכרוד

 - רעדיל עשירעלגניי יד ןיא טפַאשביל יד

 .רָאװ יד יז ןיימ ןופ זיא שי י זיולב
 2 הערינ- ןגירשעג בָאה ךיא ןעוו וליפא

 .רָאלק ןוא קידרעטַאלפ יי יז זיא



 13 טייפ

 רעטעג יד טרעטשעצ בָאה ךיא ןעוו וליפא
 זיורב ןיא ךארּפש ןיימ ןעוועג זיא קימיוש ןוא
 רתיה ַא סַאה ןיימ רַאֿפ ךיז טכוזעג ךיא בָאה
 .זיוה סעמַאמ ןיימ ןופ רעגנוה ןליטש ןיא

 רעטלע ןפייר ןקידרעטעּפש םעד ןיא רָאנ
 .טכַאלעגסױא וי ועג זיא טננוי ןיימ
 ,רעטלעטשראפ ַא ןעמוקעגנָא זיא סַאה רעד
 .טכַארט סטפַאשביל רע ה א רעטריצעגסיוא ןא

 ,ןדנווושרַאפ טאהעג ןיוש זיא ןיילַא יז לייוו
 םיוק-םיוק טנעקרעד טָאה ןעמ טלַאטשעג ריא ןוא
 ,ןדנווו טימ טקעדַאב ,עטקיניײּפעגסױא ןַא
 .םיױצרַאפ-טָארד ַא טימ ןכָארטשעגכרוד ןוא

 רערט א

 ןייווענ טימ טײלנַאב ךָאנ טָאה | ןעמ ןטַאט ןיימ

 .העירק ןוא שידק טימ ,רֿבק םוצ

 --!ןייבעג סעמַאמ ןיימ ןבילבעג זיא ווו רָאנ

 .עיוו ןיימ ףיוא רערט ריא זיולב זיא סָאד

 ,טיהרַאפ ןּפָארט ןרעטיול םעד טָא בָאה ךיא
 .היאר רעד ןופ טכיל סָאד יו טצישעג
 - !ריל ןיימ רעביא טציא טרעטיצ סע רעוו ,טסייוו וד
 .עיוו ןיימ וי רערט ַא סעמַאמ רעד

 ,דרע יד ןנױצרַאֿפ ןעמ טָאה טָארדלכעמש טיט
 .הילת א ןרָאװעג זיא םיוב ןופ

 - !טרעװעג םוקמוא ןוא שואי ןופ ךימ טָאה רעוו
 .עיוו ןיימ ףיוא רערט ַא סעמַאמ רעד

 ,דנַארב םענעטשָאלראפ ןופ ךיא ןיב ןפָאלטנַא
 .העיקש רעד ןופ ךיא ןיב ןפָאלטנַא

 -- !דנאל ןקילייה םעד ןיא טריפעג ךימ טָאה רעוו

 .עיוו 72 ףיוא רערט ַא סעמַאמ רעד
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 רעלעה םניב
 א א א ראי יע 515:445: יב ער

 ,גערב םענעדלָאג םעד וצ ףיש ןיימ טָאה טכיירגעג
 .העיסנ יד ךיז טָאה טקידנעראפ
 -- {געמרַאפ ןצנַאג ןופ ןּבילבעג רימ זיא סָאװ
 :עיוו ןיימ ףיוא רעּרט ַא סעמַאמ רעד

 ,טכַאנרַאפ ןיא םי םעד ןופ םיורא ךיא גייטש טָא
 : היכז אזַא טרעשַאב זיא רימ ןוא

 םכארבעג ןרעוו לָאז לארשי-רבק וצ

 .עיוו ןיימ ףיוא רערט ַא סעמַאמ רעד

 לגיפש ןיא

 -- ךיז ףיוא קוק ,לניּפש ןיא ייטש ךיא :טפערט סע

 ,םינּפ םנטַאט םעד סיורא טמיווש סעצולּפ ןוא
 ךירטש ןוא ריר ןדעי ןיימ טימ טלָאװ ךיא יו
 .םיא ןָאטענכָאנ םענייז ןבעל א ךָאנ ןיא

 -- גנע טרעוו רימ ףיוא טיוה יד זַא ,ךיז טכוד רימ
 ,ךיא וט ןכַאז עבלעז יד לָאמ ןטייווצ םוצ
 :גנערטש ךימ קילב ןייז טפָארטש לניּפש ןטלַאק ןיא
 !חולנ ַא טסיב וד שטָאכ ,ןוז ,ךעלנע טסרעוו --

 ,רָאי ןדעי טימ רימ וצ םוא ךיז טסרעק וד

 ,ןגיובעג ןוא רעקידהענכה טסרעוו וד

 ,רָאה ענייד ףיוא ןָא ומסדָאל טייקיורג ןיימ

 .ןגיוא יד ןייא וטסמער ןשטיינק עניימ ןיא

 ,טלַאטשענ ןייד ףיוא ןָא וטסוט הנקיז ןיימ
 ,ןגרָאז ענייד וצ וצ וטסַאּפ רעיורט ןיימ
 -- טלַאפַאב ךיד המיא עטצעל יד ןעוו ןוא

 ------ .ןגרָאברַאפ יז וטסווװרּפ הליפת ַא סניימ ןיא

 לוק ןייז ךיוא רָאנ ,םוטש זיא זָאלנלניּפש סָאד
 .ןכיירגרעד רעהעג ןיימ וצ טרָאד ןופ ןָא טבייה
 לוע ןופ םיוא ךימ זייל ,רעביל עטַאט ,יוא --

 {ןכייצ ןדעי םינּפ ןייד ןופ ןגָארט וצ
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 ןשיווצ
 סעגר

1 

 ,טלַאק ןוא סייוו וטסיב ןעמוקענפיור א
 ןטיײרּפשרַאּפ טייוו ןמניוונרעטש יד ךיז ווו

 ,ןטייוו-םולח יד ןַא ןניוא ןיא טא ןוא
 ,טלַארטשעצ ור ןופ יוט םעד ףָאלש רעד ףיט ןעוו

 טלַאוװק ןנייווש א סיורג ןדנוצעגנַא ןוא

 ןטייצרַאפ ןופ טמעטָא סָאװ ,דוס ןופ
 ,ןטײטַאב ןייז רעפיט ץילַא טרעוו דימת ןוא
 .טלַאפעצ רוד 8 געוו ןטלאק ןייד ףיוא ןעוו

 ,ליטש ןָא טייצ יד טמוק'ס ןעוו ,לָאמ עלַא ןוא

 ,ןכערפ טעקַאנ סמערָאװ םוצ ףוג ַא טגָארט ןוא

 ,ןתעל-תעמ יד ןופ זיירק ןיא ,ריד טימ ףיוא טייג

 ,ליק ןוא סיורג ןלַאפעג ,רערט עמוטש ַא
 ,ןסעגרַאפ םעד וצ גנַאנ ןיא ,זיא סָאװ םעד ןופ
 ,ליֿפשעג-דופ ןייז ןיא עגרירעיזרט ַא

2 

 ןרָאי עלא ךרוד ןייּפ ןיא םיא טעקַאנ טסנַארט
 ,ןַא םיא ןיא סענר יד םייה ךָאנ טסדניצ ןוא
 ,ןַאמ ןצרַאװש םעד קערש ןופ סיוא ןעירב סָאוװו
 ,ןורכיז ןופ ןטייוו ןיא טנייה ןופ ימ ןיא

 ,ןרָאװעגנ ביור רעד ץילַא ןופ דרע ףיוא זיא רע

 ןַאצ ןדליוו ןדעי ןופ טולב ןייז טניר םע
 ;ןַאמרעד-טיוט טימ תיזא טיינ םיא ןיא ץלַא ןוא
 ,ןרָאצ ןייד םיא ןיא טגָאלש ןטיוט טנזיומ טימ
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 טכַאמרַאפ טשרָאד-רעייפ טימ טסייג ןייז טסָאה וד
 ,ןעגנַאלש ןופ טסענ ַא טרעוו ןוא טליופ סָאװ ,ףונ ןיא
 םייוו רעדעי וצ טניײטשרַאפ םיא טפַאשקנעב טימ

 ,טכַאנ ןוא גָאט ןופ שַא ןיא ,זיא רע דנילב ןוא

 ,ןעגנַאלרעד ךיז רָאנ ןעק סָאװ ,זיולב הללק ַא
 .טייצ רעדעי ןופ גנַאג םעד סיוא רעטצניפ ןוא

3 

 ,ןגיובעג-קידהליפת ןרעטש ןסייוו טיפ
 ,טכַאנ רעד ןופ ןכייט עפיט לקנוט ייב

 ןגיוא-הנבל יד טימ טכוז ןוא רע טייטש א
 .ט כַאדע ג-טשרע ןייד ןופ ןמיס ןעיולב ַא |

 ןגיובעג ךיז הבשחמ ןייז רעביא טָאה
 ,טכאווַאב ליק יז ןוא ןגייווש-ןטָאש ןייד
 ןגױוװועגּפָא יז טָאה טּפשמ ןייד ןַאװ זיב
 .טכַאמ רעטצעל קיבייא ןופ ור רעטלאק טימ

 ,גָאט ןטשרע ןיא יו זיא גנַאגנרעטש רעד
 ןטייצ עמוג ןופ שטנעמ רעד ץילַא טמולח סע
 ,גָאװ-ןתעל:תעמ רעד ףיוא ךַיילג דימת ןוא

 ,ןטיײלגַאב םומ ןגַײװש ןייד ,גנַאנ-הליפת ןייז
 ,ןטײרּפשרַאפ שטנעמ רעד טינ לָאז'ס דיירפ רעכלעוו ןוא
 .גָאלקעג ןייז ףיוא טינ לָאמנִייק טסרעפטנע וד

3 

 ,ןגיזַאב .ימ ןייז וטסנעלפ טוט ןדעי טימ
 ;טנערברַאפ גיוא ןייז וטסָאה טייוו-למיה טימ
 ,טנעקרעד םיא טסָאה רָאנ יווװ ,ןָא ביײהנָא ןופ
 .ןגירקעג ךיז רַאפ ןיז םעד טכַאמ ןייד ךיילג טָאה

 ;ןוגינ-הריצי ןייד טִימ ןָא ץלַא טמוק רע
 טדנעוועגוצ חרזמ םוצ ץרַאה-רעייפ ןייז
 ,טדנעלבעג-הנס ןופ .טשיורעצ .,טסִייג ןייז טימ ןוא
 .ןגיוועצ סיורג טייקנייש ןיא שטנעמ םעד רע ליוו



 ,תומיא ןוא טיוט טימ ןַאּפש ןיא ,ריד ךרוד ליוו רע
 ;ץנַאג טרעוו םַאשַאּב רעד וװ טרָאד ןענעקרעד
 .ץנַאלג רעד ןיז ןופ זיא םערופ יד ןייר ווו

 -- תומילש רעטצעל ףיוא ,ריד ףיוא ןָא טזייוו ץלַא ןוא
 ,ןגָאט ןוא טכענ עטייוו ןיא ,םוטש טזָאל וד רָאנ
 .ןגָאלש םיא ןיא ןטיױט טנזיומ טימ טיוט םעד

(3 

 ,טניוו ןוא טכַאנ ,ןכייטרעייפ -- תובשחמ

 ,ןיז רעד סיורג טלגילפעצ זיא סעגר ןיא
 ,ןיגַאב ןופ ןיוש םיא ןכוז תורוד סַאװ
 ,דניק ןוא טָאג ןשיווצ ןטייקיבייא ייב

 דנילב ןענַאּפש רעייז טרעוו סמָאג ןנייווש ןופ
 ןירעצ טימ רע ןָא טדניצ קידתודוס ןוא
 ,ןיּפשעג-טייצ ןיא טבעוועגנייא תומלוע
 .דניצַא ןוא ביײהנָא רֶע טביילב קידנעטש ווו

 ,םנ א ףיוא דימת ןטרַאװ עמורפ יד
 ,קילב ןדלימ םעד סיוא רע טיולב רעדניק ןיא
 .קירוצ םיורט ןופ ייז ןעמוק ןזיירג זיב

 -- סעגרַאפ רַאפ ןופ םירבק ןיא ןייא ןעייג ןוא
 ,דָאנג א ףיוא ןטרַאוװ ןסייה ןיא ,ױזַא
 .דוס ןייז ןופ ןריוט רַאפ רוד רעדעי טבראטש

6 

 ָארג-קישַא טרעוו גיוא ןיא טכיל-הסיסג סָאד
 ,יירדענ-תעל-תעמ ןייז ךיז ּפא טלעטש טלַאק ןוא
 ָאד םינּפ ןיא ךָאנ זיא םוטש טרעניײטשרַאפ
 .יײגרַאפ ןטעקַאנ ןופ ןייּפ עטצעל יד

 העש ַא טמענעצ ענעפַא ןטייוו ןיא
 ,ייוו ןטצעל םענופ ענר עלעה יד
 ,ָאלב ןגיוא סעמַאמ רעד ןיא טלגילפ סָאװ
 ,יירשעג-דניק-ןטשרע ןופ טגָאלש סָאװ לַאװק םייב

 רעדיל
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 ןייש-הליפת-רעליטש טימ ףיוא טייג גָאט רעד

 ,טנַאה רעד ףיוא ןעלקיוו תועוצר טמענ ןוא
 ,ןיירַא םיא ןיא קידנלַאפ ,ןרעטש טימ

 ,דנַאנייב שטנעמ םעד טימ ,דימת ןענעז סָאװ
 ,ןיינרַאפ ןוא ןעמוק קיביײא ןופ דוס רעד
 ,טנַאמרעד טָאנ ןיא טָאג טרעוו םיא ךרוד רָאנ ווו



 (גנונכייצ עפ) ןטע רטרָאּפ החפשמ רענגרעב לסָאי
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 וועל םהרבא

 רעדיל

 סעמאמ עטיוט

 :ןעמאטש יד יצ רעמייב יד ,טציא םע טנייװ רע וו
 ..?םורא ןקיסיורד םעד טָא טלּפענראפ טָאה רעוו
 סעמַאמ עטיוט יד ףיונוצ ךיז ןעמוק'ס ןעוו ,העש א טציא זיאס
 ,םורא ךימ ןעלגניר ןוא

 רודיס-החנמ-ןברק רעבירא יו ,ךיז רימ רעביא ןגייב יז
 ,ביירשראפ ךיא סָאװ תוא רעדעי ןיימ ןרעטשינ ןוא
 - ,רעדיל ענעי ךיוא םױרַא ןענעייל יז
 .בייל ןיימ ןיא ןקעטש ייז טפימעגנייא רענרעד יו

 סנבראש עטיוט ןוא ּפעק עיורג טימ ןגיוו יז
 :טנעה עקידנכאנק יד טימ ןעלטייט ןוא
 ןברַאטש טָאה טלָאװעג טינ רענייא רע ,רָאנ רענייא רע --
 .טנערבראפ ערעזדנוא רעדניק יד טָאהמ ןעוו

 ערעדעי א ,ןיירא טקוק םינפ ןיימ ןיא ןוא

 .ןייבעג ריא ףיוא שיילפ סָאװטע ךָאנ טנָארט סָאװ

 הרדשה-טוח ןיימ ןפיולכרוד רעדיש א ליפ ךיא

 .טנייטשרַאפ ביילב ןוא

 ,למעזעג םוצ ןגיוא יד ביוה ךיא ןעוו רָאנ
 -- םיורט ַא ךרוד יװ ,קידלּפענ רעטרעוו ךיא םענראפ
 !למהרבא - ;לימש טעשטּפעש עמַאמ ןיימ רעה ךיא

 יה - !םױב ןטקַאהענּפָא רעזדנוא ןופ רעקיצנייא וד ,גייווצ ,בעל

 טאג רעטלא רעזדנוא

 ,למיש לסיב שביה א טימ טקעדראפ זיא רע שמָאכ ןוא..

 למיה ןיא טָאנ אזא זיא ןַארַאפ סָאװ טוג ךַאד

 ןניובעצ ןוא טלַא קרַאטש יאדווא ןיוש זיא סָאװ

 ,ןגױא-עמָאכאראט יד ןופ ןרערט םיא ןעניריפ ןוא

 א



 וועל םהרבא

 ;םיפ-ץרנַאדָאּפ ענייז ףיוא םורַא םיוק טכירק רע
 ,שירפ ןוא גנוי ךָאנ זיא רע זא ,ןעניימ רימ רָאנ
 .טשינ םיא ןעעז רימ ל?ייוו

 טוג יא שטנעמ רעד :ןטרָאד ךיז טכַארט רע ןוא -6 ויש ױ זו 2 יז

 ..טעקעווא טשינ רימ ן ו

 טולב טימ ןּפָאלראפ ,עדנילב-בלַאה ןניוא טימ

 .עקערטש ץעטייוו אזא ןעזרעד וצ רעווש זיא

 .םייל ענייפ יו ָאנ ןענייז רימ ,רֶע טניימ

 ,טייוו זיא רע לייוו ןוא
 ;טםייצ רעד וצ ּפָארא ןגער םעד רע טקיש
 -- רעמוז רעדעווטעי ןוא

 ןשמולב יד ןפקאוופ ןוא רעמייב ךיז ןעילכעצ

 ןעיירד ךיז ןענוז ןוא ם טו יד ךָאנ טזָאל רֶע

 .ןעיירפרעד רעצרעה עכע שטנעמ יד

 ןש =

 ; יי -

 --טייו רעד ןיא טרָאד טָא ,יאדווא רעכיז זיא רע
 הליפת רעזדנוא ןקיש רימ
 .םייצ רעד ןיא םיא וצ
 ..דניק ךעלרע ןא רַאפ טסַאּפ'ס יו

 = ,הלילה ,טאנ אזא ןָא ןַאטעג רימ ןטלָאװ סָאװ זיא
 דנילב ןיוש זיא גיוא ןייז ןוא בױט זיא רעוא ןייז סָאװ
 !דניז ןוא ןכערברַאפ ערעזדנוא טשינ טעז רע ןוא

 ,ביוט טשינ ןוא דנילב טשינ זיא סָאװ טָאג ַא טנַאמרַאּפ רימ ןט ףלָאוװ לייוו
 ,ביוטש טכַאמעג גנַאל ןיוש ז דנוא ןופ רע טלָאװ

 לעוװש ןייד ייב ךיא ןיב ןבילבעג

 .טמעשראפ לעווש ןַײד ייב ךיא ןיב ןבילבעג
 ,דמערפ א זיא יז ,ריד ןופ טראפש םע סָאװ הוואג יד
 דמעה ןדייז א ןיא סע בייל ןיימ דמערפ יו

 .רעדנעוועג עטסרעייט יד ךיז ףיוא טפגָארט וד
 .רעדנעל קיצנאווצ ןרָאפעגכרוד ןיב :ךיז טסמיראב
 .ריא טנערב -- ,הוואנ ןופ טסול יד ,םיטש ןייד ןיא ןוא

 א רעטניהא ריט ןייד טכַאמראפ בָאה ךיא

 ,טכיל ןּפָארט א ץרַאה ןגייא ןופ ןגָאלשסױרא טלַאװעג

 עו ןייד טָאה ,רוא ןיימ טשיװענּפָא רָאנ

8 



 רעדיל

 ?לאװק ןכלעוו ןופ ,טייקינוז וטסּפעש ןענַאװ ןופ
 .לַאקַאש ַא ןופ יֵאוו רעשלַאפ רעד יו זיא םרָאװ ןייד
 .טלַאק ךעלקערש ךַאד זיא ענייד תומא-תלד יד ןיא

 ,טימעג ךרוד ,רענייב יד ךרודא טסָארּפ ַא טנָאי סע
 ,דיל ןייד זיא טרעווילגראפ ןוא ןרָארפרַאפ ךיוא ןוא
 .טימרעד קרַאטש יוזא ךיז טסמירַאב וד שטָאכ

 .שעמ ןופ ךעלעקמַאילק יד ,לקינ ןופ 0 יד ;ריט ןייד טקוקעגנָא בָאהיכ

 ,תמ א טזָאלעג ךיא בָאה ריא רעטניה זַא טכוד רימ
 טסעּפרַאפ ט וי וו ןנייא ןייז טימ ךיז ןיײלַא טָאה סָאוװ

 ןרופש עטשיווראפ

 ,טילבעגּפָא טָאה ןַאמ רעטיור רעדליוו רעד

 ,טיצ ךיז ןַאװַארַאק א גרעב יד ןופ םנסופוצ
 ,יינש יוװ ,דמַאז ןסייוו ןיא גוצ רעקירעיײרט א

 ,ןברָאה יד ףיוא ןוא
 ןברָאטשעגנ ןיוש ןענייז סָאװ געט

 .ייז ןנָארט

 ןוא טנַאּפש לרעבַארא ןיילק ַא
 טּפָאק ןטיור ןייז ןופ ןעלנילפ יד
 :ןעלמעלפ טומ טניוו ןיא
 גיועגטארמ ןיא םיא רעטניה ןוא

 ןעלמעק ןופ טייק עגנַאל 8
 ןטכעלפ עקידלמייצ טיס

 ןטכענ םעד וצ ןענאּפש

 ,קירמש יד טלַאה

 טיײרּפשענכיױא ךוו

 ,םַאלּפ ןטױר א טימ למיח רעד טיש ןביוא ןופ
 דמַאז םעניא טלּפמעטשענּפָא ןביילב ןעַאלט עכייוו יד
 ,ןרונש .עמורק -- רבדמ .ןיא ךיז ןעָיצ ןוא
 ןרוּפש יד טשיווראפ
 .דניוושראפ ..ןוא

 גילפ ןוא ןיפש
 ךוז ךיא רעמ סַאװ
 ,ךוב ןיא ,טַאלב ןיא

 ;ןיירא םעד ןיא טכַארמ ןוא
 ןיפעגיכ רעקינייוו ץלא
 -- ןייז רעזדנוא ןופ
 .ןיז םעד



 וועל םהרבא

 םנירנ סָאװ רימ םעל םיוב ןיא

 ןיּפש א ץענ ןייז טײרּפשעגסױא 4

 = ֿגח ןכױא טרעױק ן

 .גילפ 68 *

 עא רו ר
 ,דלַאװג ַא טמושז ןוא גילּפ יד
 ,כערג יד עלעקנא קג | א יוװ ,למעדעּפ ַא רָאנ
 ,טלַאה ריא טלַאה
 -- ,ריא רעביא ןוא
 רעיורג ַא ןיּפש ַא
 ,רעיולעג ןיא

 = ,גילפ .ןופ םושזענ-טסגנא סָאד םענראפ ,יימש ךיא

 קערש ץעקידנעמושז יד

 רימ ןיא עהיכ גנולצולּפ ןוא

 :טגערפ סָאװ לוק

 קירטש יד םָא זיא בָארג יוװ

 !דרע רעד ןופ לּפָאנ םוצ ריד ןדנובעג טלַאה סַאװ

 כַאו סָאװ רעד זיא רעוװ ןוש

 ןביוהראפ קַאה טימ ריד רעבירא

 ,ןקאהרעביא ןבעל-םעדַאּפ םעניד ןייד ליוו ןוא
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 ילאממ אשאלאמ

 ייוהצ
 ןטלעוו

 ןרתסא טימ ךיז ןּפַאכוצניירא סיוא טינ טדיימ .רעציזמייה ַא זיא גייווצנירג איד

 ןרעדנָאילשמורַא םתס רעבָא .טרעצנָאק ןטוג א ףיא -- ונ ,רעטַאעט יצ ,ָאניק ןיא

 םיא טלעפ'ס -- ..ןציוו עליופ ןכַאמ ןײלַא ןוא ךיז ןרעהנָא ,ןטערַאבַאק ,ןעעפַאק רעביא
 ןרעק ןעד ןעמ זומ -- סרעציירג יד שַאט ןיא ןיוש טָאה'מ זַא ןוא .למור םוצ סיוא טינ
 ?טלעוו ַא

 יד םענעי עקטיד א :הטוש ַא ןרגּפ ןיוש טסעוװ ,לאינד, ;ןכַאל םיפתוש יד ,תמא
 ַאזַא ךָאנ רשפא טסייו ..!סנַאש ַא טציא זיא דנַאלשטיײיד זַא ,טסעגרַאפ סָאװ ,טרעוו
 !?טלעװ עצנַאג יד ןכעלטיא ייב ןפוקּפָא וטסנָאק קַאבַאט קעמש ַא רַאפ ּוװ ,טרָא

 ? םיפתוש יד ?!טלעװ:-עצנַאג, ןימ ַאזַא טימ ןוא "סנַאש, ריא טימ ,המש חמי ,ופט
 רָאנ !טיילעגנוי עשידיי ןייק ןטלעש טינ ךָאד טעוו'ר -- רעכַאמעטַאװ רעד ייז טּפַאכ
 ,טפול-ןטערַאבַאק רעד ןופ ךיוא טכייוו רתסא ןייז זא ,טרפב .טשינ סע טרַא ןײלַא םיא
 ...הפגמ ַא ןופ יו

 ןױוש ןעמ טגיל ,רעטַאעט טינ ,טנייה ָאניק טינ .12 ןגָאלשעג טָאה רעגייז רעד
 ןרַאפ לטערַאגיס טצעל ַא קידנרעכייר ןוא ,טעב ןיא עלייו רעטוג ַא טייצ עדייב
 .גָאט םענופ ןסעיינ יד ןעקרתסא רַאפ סיוא ךָאנ רע טלייצרעד ,ןפָאלשנייא

 ןייז וצ ןרעקמוא ךיז רע טעװ ףוס ףוס זַא ,טסייוו ,ךיז ףיוא ןיבמ ַא זיא לאינד
 סיפ ןוא-טנעה טימ רע טָאה לייורעד רעבָא .טעברַא-עירעטלַאכוב רעקידרעירפ
 ָאד טסעפ םיא ןטלַאה סענזיב יד ןוא שינעװַאה רעד ןיא וחרכ לעב ךיז טײרדעגניײרַא
 ,םעלק ןיא

 טפעלקעגוצ סע טָאה עמ סָאװ ,ןעמָאנ רעד קיצניוװ טינ ךיוא טסירדרַאפ ייברעד
 ןפרַאװ סעקעי יד -- ךָאנ טיײטשרַאפ רע .?לדנַאהצרַאוװש , : רערעייז שינעװַאה רעד וצ
 ,הטילפה תיראש יד ,רעבָא ענעגייא ..טפַאשטריװ רעייז "ךעבענ, טלדניװשַאב ןעמ .ךיז
 וצ ןעוועג דנַאטשמיא טינ -- טעברַא טימ !?דָאב'ס סיוא ייז ףיוא יז טסיג סעּפע סָאװ
 -רָאפסױרַא ןגעוו טדערענּפָא ןיוש .טָאטש ןיא -- טינ ,רעגַאל םעניא טינ ,ןגרָאזרַאפ
 צימיא ןופ ןכַאמ עשז סָאװ וצ טנייה .לָאמַאטימ ןעמעלַא רַאפ -- ןטייקכעלגעמ
 ...7? ףָאש עקיצערק.

 ץלַא רע זיא ,ןינע םעד ןכַאמ רעגנירג ךיז טווּורּפעג ןבָאה טינ לָאז לאינד יװ רָאנ
 ..ךיז טימ הוושב הווש ןעוועג טינ

 רע טָאה -- !ןרָאפקעװַא ףרַאד'מ ,ןדייר וצ סָאװ ָאטינ ,ןרָאפקעװַא ףרַאד'מ --
 .טייז א ןיא ךיור-ןטערַאגיס םעד קיטסַאה קידנעמעטָאסױרַא ,טגָאזעג

 עטצילשעג ףיש ,עצרַאװש יד טימ ןָאטעג ץילב ַא רתסא טָאה -- ..?ו"ּונינ --
 ןענעק רעדיוו לָאז ךיא ןעוו ,ךָא -- "?!יירשעג ןיימ זיא סָאד, :טגָאז רענייא יװ ,ןגיוא
 ,טלָאמעד יװ ,דנַאל עקיזָאד סָאד ןזָאלראפ וצ גנַארד ןקיבלעז םעד ריד ןיא ןקעוופיוא
 ענױזַא סָאװ ,זילב זיא הרצ יד .טעצַאק ןופ סױרַא עקידעבעל םיוק זיא'מ ןעוו
 ןיוש זיא'ס ןעוו ,רעבָא טציא .לָאטיּפש ןראפ סנטסכעה טגיוטעג ןבָאה "רענעמלסומ,
 ...שיט םוצ ןייג וצ ןעמעוו טימ ָאד ָאי
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 ילאמ אשאלאמ
 עא אראן ערע עא א ער ראטה ראט א

 טכיל טימ עקַאט ןעמ טכוז לארשי ץרא ןייד ןיא ..?ןיהווו -- רעבָא !רָאפ --
 ...! סרעטלַאכוב

 לּפעק עצראווש סָאד ןפרָאװראפ קידנעשטשַאל יז טָאה -- !לאינד ,ריד הגַאד א
 -הרבח ַא .טלעוו יד טייטש ןיײלַא סרעטלַאכוב ףיוא טינ -- טסורב רעקירָאה ןייז ףיוא
 .ןלַאפרַאפ ןרעוו טינ ץעגרע ןיא טעװ ,טסולטעברַא ןייד טימ ןוא ןרָאי ענייד ןיא ןַאמ
 ,טוג ןוא ,אקווד טרָאד ןעמ ףרַאד סרערעל :ןָאט סעּפע ךיוא ךָאד ןָאק ךיא ,סנקירעביא
 "ןיימ , רעדָא ,עקירעמַא "ןייד , :םעד ץוחַא ..דמערפ טינ דָארג רימ זיא תירבע סָאװ
 ןףטפעשעג יד וצ ףוס ַא ךַאמ ,עז -- יבַא רע קיטרַאפ ןיוש ןרימ -- לארשי ץרא
 טינ יז טָאה -- .ּפמוז ןיא רעפיט ץלַא ןכירקרַאפ רימ יו ,עינָאד ,טינרָאג טסייוו וד
 דָארג זַא ןלַאפעגנייא טינ ריֹא זיא'ס ןוא ןזייורעד םיא טוּורּפעג לָאמ ןטשרע םוצ
 ןיא זיא סָאװ ,טרָא ןטקיטיײװעגנָא סרעדנוזַאב ַא ןיא ןענַאמ ריא םיא טפערט טנייה
 ..ןלױהרַאפ ךָאנ ריא ןופ עגר רעקיטציא רעד

 רעייז ןיא ךיז טרַאּפשעג טיוצרעטעלב ןגנוי טימ םױבנַאטשַאק ַא טָאה ףיוה ןופ
 ןעגנַאגרַאפ קידתונשקע זיא ,גייווצעג םעניא קידנעקפיה ,לגיױפ ַא ןוא רעטצנעפ םענעּפַא
 .רעשטיווצעג ןיא ךיז

 ,םיוב ןקידנענירג םענופ ןשיור ןוא תוחיר יד ךיז ןיא ןעמונעגניירַא טָאה רתסא
 ריא וצ םוא ךיז טרעק'ס יװ ,ךעלרעּפנײשַאב טליפרעד ןוא לגיופ ַא ןופ ןרמז סאד
 דימ ,רעמיצ ןקיאייברעד ןיא .גנילירפ ַא ךָאנ טבעלרעד ןעמ טָאה טָא ...הוולש יד רעדיוו
 ןבעל ןוא ,עלעגניי רעייז טפָאלש ,רענעדָאבעג ַא ןוא רעטַאז ַא ,ןשינעלּפַאצמורא ןופ
 עלַא יד ךָאנ ,רערעמ ןעגנַאלרַאפ שטנעמ ַא ןָאק סָאװ ,ךיז טכוד .לאינד -- ָאד ריא
 ..?עטסביל יד ןרילרַאפ ןכָאנ ,טײקמַאזנייא ןוא ןייּפ ןופ ןרָאי ערעטיב

 רָאג םיא ייב ןיא סעּפע .רעדיוורעד אקווד ןעוועג ץלַא דניצַא זיא ןלאינד רָאנ
 רעירפ ןופ ןיוש זיא'ס ןעוו ,ןקיטנייה םעד דָארג -- טנװָא ןקיטנייה זַא ,ןעמוקעגסיוא
 ןלייצרעדסיױא ןוא ןעקרתסא ראפ ץרַאה סָאד ןענעפע וצ ןסָאלשַאב םיא ייב ןעוועג
 ןקילבניײרַא סאד ךיז ןיא טָאה טציא דָארג -- גנולכיורטש ןייז ףוסיףוס ריא ראפ
 ,םעיינ ןייז ןיא רעקידרעפָאה ַא ןסיורד ןיא רע טייטש טָא ..הנעט ןימ ַא םיוב םענופ
 :ןעגנוצ-רעטעלב יד טימ ,ךיז טכוד ,טעװערָאש ןוא שובלמ םענירג קיטכיצ

 .."? סע טמוק יװ -- גייווצנירג לאינד ,סע טמוק יו,
 ןכלעוו ןיא ,ּפמוז םעד ןיא ןעקרתסא ןּפעלשטימ עקַאט רע זומ :טצפיזעגּפָא טָאה רע

 ךיז ןעּפָאקסױרא ןענעק ןעמ ףרַאד ןײלַא -- -- -- ?ןכָארקרַאפ קיליוונרעג זיא'ר
 ..?ןרתסא וצ רע טָאה סָאװ :עטָאלב רעד ןופ

 ןעועג זיא סאד ןוא ,לסקַא ןייז ףיוא טורעג ךעליורטוצ ױזַא טאה קַאב ריא רָאנ
 ..! ןסיוו טלָאװ יז ןעוו ..ןעניגרַאפ ךיז טגעמעג טציא טָאה'ר יו רעמ ךס ַא

 רעכעבשַא ןיא ןפרָאװעגנײרַא ןוא עלעקפַאשטכַאנ םוצ ןָאטעג-יצ ַא ךיז טָאה לאינד
 .טגָאזעג ךיז רע טָאה -- ?!טימרעד סױרַא, ...סָאריּפַאּפ ןטרעכיוררעד-טשינ םעד

 :ןעשעג ףרַאד סָאד יװַא יו ,רענעלּפ טימ םורַא ךיז רע טגָארט יירד געט ַא ןיוש
 ןענייז סאוו ,דייר ענױזַא ךיז ןופ ןעגנערבסיורא ןוא סיפ יד וצ ןרתסא ןלַאפ טעו
 טעווס -- ןייז ןָאק ..סרתסא -- ןיוש אטישפ ַא ,ץרַאה ןרענייטש ַא ןריר וצ לגוסמ
 ןדייר םעד ןטימ ןיא לגרָאג םעד םיא ייב עלייו ַא ןעמעשטשרַאפ וליפא לָאמ וצ
 ..סנייא ץלַא -- רעבָא

 רעד םעצולּפ ןענורעגסיוא ּוװ ץעגרע זיא ,טייוו ױזַא ןטלַאהעג ןיוש טָאה'ס זַא רָאנ
 ןרעוו סאוו ,דייר עשירעכערבצרַאה ,עכעלטרעצ ןייק ,סיפ יד וצ ןלַאפ ןייק :רדס
 ןופ סָאװטע ךיז טקורעגּפָא רָאג רע טָאה םעלַא םעד טָאטש ..ןטימ ןיא טלמַאטשרַאפ
 עשילרעטסיוא סעּפע ןעגנַאלרעד ןעמונעג ,לרעטכעלעג הנושמ ַא קידנכַאל -- ןוא ריא
 רעליטש ַאזַא בוא ,םענייא ןיא טקעטש עס סאוו ,ןסיוו טינ ןָאק עמ זַא -- ךרעב :דייר
 ,ןרָאװעג טלכױרטשעג טושּפ ןוא טסָארּפ ױזַא ןיא ,עקַאט ןײלַא רע יו שטנעמ
 ...עקשטייד ַא טימ ךיז טרעטנָאלּפרַאפ

 ןַא יו .ץלַא סאד ןעמונעגפיוא טָאה רתסא ..לרעטכעלעג הנושמ סאד ,דייר יד
 סאוו ,לאינד רעצנַאג רעד -- רע זיא רעפיטש ַא .טייז ןייז ןופ ץיוו ןטרעּפמולעגמוא
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 ןטלעװ ייווצ
 א א א 1 א אראן א =

 רָאג יז טָאה -- ..!רעטכָאט עשידיי, ַא ןקערשוצרעביא ףיוא ןלַאפנייא ןעק םיא
 .סעציילפ יד ןביוהעג ןוא טכַאלעגטימ

 יד ךיז ייב טלּפענקעצ טָאה ,לרעטכעלעג םענעי טימ ץלַא ךָאנ ,לאינד זא רָאנ
 ןופ ןכייצ ןעָאלב-טיור םענעּפָאלרַאּפ ךעלגנעל ,ןדמערפ ַא ןזיוװַאב ןוא עזּולב-עמַאשזיּפ
 םעצולּפ ןרָאװעג עכעלביילגמוא סאד ןיא טלָאמעד טשרע -- לסקַא ןייז ףיוא ןייצ
 ...רָאװ קידארומ

 : םיטרפ ךיוא ןעמוקעג ןענעז דלַאב
 תעב ,רעכַאמ ַא ייב ןרעמיצ-טמַא יד ןיא ןביוהעגנא ךיז טָאה "טפַאשטנַאקַאב , יד

 ןַיק שינעבױלרעדירָאפנײרַא עטנהכאלמעג יד ןעמוקַאבסױרַא טפרַאדעג טאה לאינד
 טָאה ,לַאפ ענױזַא ןיא טציא ךיז טקיש'ס יװ ..ןקעוצ עכעלטפעשעג ראפ ךיירטסע
 השעמ:-עבָאב ַא םיא טליײצרעד ןוא ,"ןידוי-בלַאה, זיא יז :טרעכיזרַאפ וליפא ענעי
 בייהנָא ןופ זיא'ס ,רעכיז זיא לאינד .ןדיי ןטשרמולכ םעד ,רעטָאפ ריא ןופ טיוט ןגעוו
 ..ןביילג ריא טלָאװעג םיא ךיז טָאה ותעשב רעבָא ,ןגיוטשעג טינ ףוס ןזיב

 אקווד ןעװעג טציא זיא ,דמערפ טעמכ ,קידנצלירג בייהנָא ןיא ,סנייז לוק סאד
 ןױש טָאה לרעטכעלעג סאד ךיוא .טרערטרַאפ יוװ ,קידרעטיצ-שימייה ןוא טכַאזַאב
 ןוא טרעקָאל עס -- ךיז טכודעג טרָאפ טָאה ןרתסא זיולב ,טעייטסעג טינ ןעוו טייצ
 .ּפיל ןייז ףיוא וװ ץעגרע ךָאנ טגיל

 םיא ייב זיא לָאמָאטימ רָאנ ,טהנעטעג ןוא ױזַא טדערעג ץלַא טָאה לאינד
 ןוא ָאד ןגיל ןייז ןייטשסיוא ךָאנ ףרַאד :עקַאט ..וצ טינ ךיז טרעה יז -- ןעמוקעגסיוא
 ,ןרתסא ןופ ,ריא ןופ לייוו ?רעגנירג םיא זיא יוזא לייוו !ןצרַאה םענופ ךיז ןדיײרּפָארַא
 ..?רענעי ןופ ןסיײרוצּפָא ךיז חוכ טציא ןעמענ רע ףרַאד

 סעכ אלמ ןעוועג ןוא ענעעשעג סאד ךיז ןיא טייקעצ ,ןרָאװעג ןגיושטנַא זיא רע
 וצ ןגעווטסעד ןופ טָאה "ןעכזיל, רעד וצ סַאה ןייז סאוו ,רַאפרעד ןיילא ךיז ףיוא
 סרענעי בוא ,לכש םעד טָא טימ רעמ רעד ןיוש זיא סָאװ רָאנ ...לכש ןטימ זיולב ןָאט
 קידנענַאמרעד ,ָא-טציא ךָאנ ?גונעת רעליוה ןעוועג השעמ תעב ןענייז ןטייקכעלטרעצ
 קיטסולג ןימ ַא ךיז ןיא ןקיטשרעד םיוק רע ןָאק ,זדלַאה ןייז םורַא םערָא ןסייה ריא
 ...רעגניפ ץיּפש יד ןיא עמַאס שזַא ,טעה לקזיב ףוג ןייז ךרוד טעקסַאילכ סאוו ,עלעּפַאצ

 סייוו-קיאיירש טָאה סָאװ ,רעדנעלעג-טעב םענופ לייט ןקידנעװעטסוּפ םעד רעביא
 םעצולּפ ןוא ,עטקינײיאעג טפַאשביל ןיא טשרע יד ןשיװצ טרעיהעג דמערפ ןוא
 לייו א ףיוא ןענופעגּפָא ךיז ןקילב ערעייז ןבאה -- רעבייל עטרעטייוורעד קינירטּפָא
 .קידהלהב ןגיולפעגּפָא ,לגייפ עטגירקעצ יװ ,ןוא

 -- רענעי וצ עלעּפַאצ סאד :ןטיבעג יו ץלַא רעדיוו םיא ןיא ךיז טָאה טָא ןוא
 םיא טָאה'ס .ץרש ַא יו רָאג ןעמוקעגסיוא ךיז רע זיא דלַאב .ןעוועג טשינ ייהעלע
 טָאה רתסא רעכלעוו וצ ,לסקַא ןפיוא דנווו עניילק יד ןוא ,בייל ןגייא ןייז ןופ טלקעעג
 ..תערצ ןימ ַא יו ,טליפעגּפָא טציא רע טָאה ,קַאב ריא טימ ךיז טעילוטעג סאוו רָאנ

 ןעייגרעד רעדָא ןרעמָאי סאוו ,ןשיורפ ןימ םענעי ןופ ןעוועג שטאכ רתסא טלָאװ
 טשינ רעסָאװ ַא ןייז טנַאקעג רשפא םיא סאד טלָאװ -- ןרָאי יד ןפרּוװרָאפ טימ םתס
 ..זיא יז יװ ,אזַא -- רעבָא .העש רעקיטציא רעד ןיא דנַאטשיײב זיא

 ןַא ,דנַארטעב ןרעדנא םייב יוזא טליונקעגפיונוצ ןגעלעג זיא יז יו ןפוא רעד
 קידתוירזכא ױזַא טשרָאקא ריא טאה'מ סָאװ רַאפ ,עקידנפיירגַאב טינ ןוא עטצישַאבמוא
 טָאה רע .טייקכעלטרעצ טימ םי ַא םיא ןיא טקעװעג טָאה -- ּפָאק ןרעביא טגנַאלרעד
 טָאה'ר סָאװ ,קיטייו םעד ןופ לייט ַא שטָאכ ןשוקקעװַא ןוא ריא וצ ןלַאפוצ טלָאװעג
 .שטילגסיוא ןייז טימ ריא ףיוא טגנערבעג

 ַאי טָאה'ר סָאװ ,דייר יד ןוא ,ןשינעטכַארט זיולב ןעוועג רעבָא ןענעז ץלַא סָאד
 -- רעהעג סרתסא ןיא רעטציא ךָאנ טצלירג סאוו ,ןכַאל סָאד ,ָאד ליומ ןרַאפ טגנערבעג
 ..ןבעל ריא ןופ ךות עמַאס ןיא טפערט סָאװ ,גנַאטשכָארב ַא יװ ,ןעוועג זיא ץלַא סאד

 ןכלעװ ןופ ,רעמע רעקידרעכעל ַא ןרָאװעג ןבעל עקיבלעז סאד זיא לָאמַאטימ
 זױלב .ןלאינד טימ ןרָאי עטוג עלַא ןענורעגסיוא טשינמוא ןוא טסיזמוא ןענייז'ס
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 ילאמ אשאלאמ

 טימ ,דיי םעד ,ןַאמ ריא ןופ גנוטפעהַאב יד טרעװשעג ,יילב יו ,טָאה ָאנד ןפיוא
 ...טייקכעלבייוו רעשטייד

 קיכעטש לפיוו רעטניהַא ןופ ןוא -- ןעינָאד ריא טנעקעג טוג וצ יז טָאה ךעלטנגייא
 ,קיטיוו ןפיט םעד ןלײשסױרַא טגעמעג ,רעדָאי ַא יװ ,יז טלָאװ ןצכעלָאש ערעטיב
 ןקיטציא ןייז ןופ טײקטרעּפמולעגמוא רעד רעטניה ןקעטש וװ ץעגרע ךָאד ןומ סאוו
 ָאטציא ףיורעד טעייטסעג טינ טושּפ טָאה -- ןרתסא ייב ,ריא ייב רָאנ ...ריפפיוא
 .קשח ןייק

 יז טָאה -- !עגר רעד ןיא ריא ןופ ךיז טקורעגּפָא טינ שטָאכ רע טלָאװ ןוא
 עקיטנייה ןבאה סאוו ,ןטייקכעלפיירגַאבמוא שמַאר ןצנַאג םעד וצ ןוא ,טכַארטעג
 טלָאמעג ןעק ױזַא יו :ענייא ךָאנ ןעמוקעגוצ זיא ,חומ ריא ףיוא טרעװשעג ָאד טכַאנ
 ןופ ןוא דייל ןופ ,גנורעטיברַאפ ןופ ןסירעצ טינ רעיש טרעװ סאוו ,בייל ריא זַא ,ןייז
 ךָאנ ןצכעל קיניזמוא ױזַא לָאז בייל עקיבלעז סאד -- ןלאינד וצ סַאה טעמכ -- סעכ
 ..?ןבעל ריא ןטלָאּפשעג טשרָאקָא טָאה סאוו ,טנַאה רענעגייא רעד ןופ רירַאב םעד

 .רעגייז רעד טעװעקַאטקיט ענמוס טָאה עלעקפַאשטכַאנ ןפיוא
 -- -- = ?טינ ףרַאד , -- "טינ ךימ ףרַאד, -- ?טינ ךימ ףרַאד רע,
 ,גנומעשרַאפ ןוא טײקמַאזניא ערעטיב ןימ ַאזַא טליפעג טינ רתסא טָאה לָאמ ןייק

 ...רעדניצַא יו
 טינ ןבָאה'ס זַא ,דימ ױזַא ;דימ רעייז טליפרעד רָאג ךיז יז טָאה לָאמַאטימ רָאנ

 ןרעגַאב וצ טינ ןליפא ןוא ןלאינד ףיוא ןייז וצ זייב תוחוכ ןייק רעמ טקעלקעג
 ...טפַאשביל ןייז

 ןפרַאד טינ ןוא ןפָאלשניײא :ןפָאלשוצנייא ןעוועג ךעלגעמ זיולב טלאוו'ס ןעוו
 רעטנפעעצ רעד ךרוד רָאנ !ןָאט ייוו ױזַא ןָאק סאוו ,ןבעל םעד וצ ךיז ןרעקמוא רעדיוו
 עשידניק סאד ןעמונרַאפ שינעמוטש רעד ןיא יז טָאה רעמיצ ןקַיײברעד ןופ ריט
 ..ןשטניוו טינרָאג סנױזַא ךיז רָאט עמַאמ ַא זַא ,ןלַאפעגנייא ריא זיא'ס ןוא -- ןעמעטָא

 ,ךיז טכוד ,טעװ יז תעב -- עינָאד ,ןגעווטסעד ןופ ןפָאלשעגנייא רע זיא טָא
 ..ענױזַא ןשינעטכַארט ינימ לכ ןטכַארט ןוא עכַאו ַא ָא -ױזַא ןגיל ךָאנ ןטייקיבייא
 טעקיוא ,קיאורמוא ךיז טרעדיילש .טציא ליוװ וצ טינ ,סיוא טזייוו ,זיא םיא ךיוא ,אלימ
 ופ זייב רעקיצניו טינ ,םולח א ןעשטומ םיא לָאז'ס ךיילג ,למערד םעניא טצפיז ןוא
 ...רָאװ רעד

 ןיא ,טייקדלימ עלעקערב םעד ןָא ,טייז ריא ןופ טרָאװ טוג ַא ןָא ןפָאלשעגנייא
 -סױרַא טקישעגמוא ױזַא טָאה'ר תעב ,טקיטיײנעג רשפא סיוכרוד ךיז טָאה רע ןכלעוו
 טימרעד טקעװצַאב ךָאד רע טָאה סָאװ סעּפע .שטילגסיוא ןייז ָאד ריא רַאפ טכַארבעג
 ..! קיטייוו ַאזַא ריא ןָאטוצנָא ךיז ייב טלעוּפעג ָאי ןיוש טָאה'ר ביוא ,יאדווא

 ןָאט סעּפע רָאג יז ףרַאד סאד :קידלוש טינרָאג ריא זיא עינָאד -- ןעמעלא ךָאנ
 טָאה ןבעל סָאד .לגוסמ טינ ךָאנ טנעמָאמ ןקיטציא ןיא סע זיא ןוא אמתסמ םיא רַאפ
 יז טָאה -- ןלַאפעגכרוד זיא יז ןוא ,רעהרַאפ ַא ףיא ,ןרתסא ,ריא ןעמונעג טושפ
 ,שינעגנערדַאב ןעקנַאדעג עטצעל יד ןעוועג טינ ךָאנ ץלַא זיא סאד ןוא טכַארטעג
 .חומ ריא טלטרעפעג טכַאנכַאװ רעגנַאל רעד ןיא טָאה סָאװ

 רעבירַא זיא גנולסיירטפיוא עטשרע יד זא ,ןלאינד ןזיוועגסיוא ךיז טָאה'ס רָאנ יו
 טימ רע טָאה ,ץרַאה סרתסא םיא ןופ טדמערפענּפָא טינ טָאה ענעעשעג סאד ןוא םולשב
 םענעטילעגכרוד םעד -- יבשטָאכ זייוולייט -- ריא ןקיטיגרַאפ וצ ךיז טימַאב תוחוכ עלַא
 :ו .קיטייוו

 טימ םיא וצ ךיז ןעילוט טינ בוא ,ןבילבעג קירעביא ריא זיא סָאװ ...? רתסא ןוא
 ןשילעה ןקידנעילט וװ ץעגרע ךָאנ טרָאפ רעבָא ,ןטנערבעגרעביא ןיוש עקַאט ריא
 טלקײקעצ קשח ןָא ןוא סַאּפעטסוּפ ןבָאה ,רעדערלימ יװ ,ןהעש ןוא ..?דנַארב-דייל
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 ןטלעוו ייווצ

 ןביירעצ וצ רעפייא םעד ןריולרַאפ ןצנַאג ןיא ןטלָאװ ייז ךיילג ,געט יד ריא רעביא
 ..םענעעשעג םענופ רענרעק יד ביוטש ףיוא

 ..טנירג ןוא טצָארּפש דרע עשטייד יד ךיוא -- דרע יד .גנילירפ זיא'ס -- -- --
 עקידנעמוק ןיא קיבײלג טקוקרַאפ -- ןסַאג רעביא טמערָאעג ןריצאּפש ךעלרַאּפ
 רתסא -- יז זױלב ;םעזוב םעניא טיירג ייז ראפ טגָארט ןבעל סָאד סָאװ ,ןעגנוקילגַאב
 ריא יו ,םעד ךָאנ ןטרַאװרעד ןיוש יז ןָאק ןעגנוקילגַאב ַארַאפ סָאװ -- גייווצנירג
 טסולסנבעל עקילַאװק לסיב רָאּפש ַא ןוא ןטעצַאק ןיא טרעטצניפעגּפָא טָאה טײקירַאיגנוי
 םעד םעלַא וצ ןוא ...? עטסטנעָאנ יד ןרילרַאפ ןטימ ריא ןיא ןרָאװעג טקיטשרעד זיא
 ...עטצעל יד ,ָאד שינעבעלרעביא יד ךָאנ

 סעטַאשט ,רעטעלב עטצעל יד ןרָאלרַאפ טָאה םיױבנַאטשַאק רעד .טסברַאה טעּפש
 סָאװ ,געט יד רעבָא .רעטצנעפ ריא -- ילּפָא ןטקיטעּפשרַאפ ןיא --- ייברַאפ ןעיצ לגייפ
 .ענעעשעג סָאד ריא ןופ ןעלקיײקוצקעװַא לגוסמ טינ ץלַא ןענייז ןעייגרַאפ ןוא ןעמוק

 טָאה רתסא ןוא זױה רעיײז ןיא ןעמוק רעגייטש רעד יוװ ןגעלפ ןשטנעמ רָאנ
 בייל ןפיוא ףיורא טיצ'מ יו ,לכיימש ןכעלנייוועג םעד ןפיל עריא ףיוא ןגיוצעגפיורא
 ןטימ ןיא ,לאמ לייט זיולב .ןקילב עדמערפ ןופ טײקטעקַאנ יד ןגראברַאפ וצ דיילק ַא
 ,גיוא ריא םעטפאר ןעיצרַאפ טנאקעג לפענ ַא טָאה ,סעומש ןקיטליגכיילג עמאס ַא ןופ
 -רעדמוא ןא ןגעוו ןשינעלמאטש סעפע טימ ךיז ןעײרדסױרַא טפרַאדעג טָאה יז ןוא
 ..ור וצ טינ טזָאל סָאװ ,גאטייוופאק ןכעלגערט

 ןעועג זייב ליפ וצ טינ ןליפא זיא ןוא ,ןלאינד ,ןיײטשרַאפ טלָאװעג םיא טָאה יז
 ךיז ןבָאה ןבעגרַאפ וצ טײקיליװטיײרַאב ָא-רעד ןופ ןשינעפיט יד ןיא רעבָא .םיא ףיוא
 .טעייטסעג טינ רעמ טָאה טכיוועגכיילג עקידרעירפ יד ןוא ןטנוב טלּפַאצעג

 ויא'מ טניז .!ןעמ טסייוו סָאד ,ונ -- יורפ רעדמערפ ַא טימ טסול רעטילּפש ַא
 ןגיוורַאפ -- ןלאינד ךיוא ייס ,ריא ייס -- ךָאד ןעמ טגעלפ ,לכש םוצ ןעמוקעג עדייב
 זיא ןַאמ רעד :ןטלעװ ייווצ ןענעז סָאד -- -- -- יורפ ןוא ןַאמ, -- זַא ,?לדיל, ַא טימ
 -- ןימ ןרעדנַא םענופ ןטקעיבוס ערערעמ ףיוא גנונַאּפשטנַא יד ןלַארטשוצסיױא לבַאּפַאק
 .רעטייוו ןוא רעטייוו ױזַא ןוא -- ...?יורפ יד תעב

 יד טושפ טלעפעגסיוא קידנעטש ריא טָאה -- ןרתסא ,ןײלַא ריא ךייש סָאװ
 סָאװ ,ןעגנורַאפרעד ןגעוו טדערעגּפָא ןיוש .ןינע םעד ןיא ךיז ןפיטרַאפ וצ טייקירעגיינ
 םעד וצ .."ןטלעוו ייווצ, ןגעוו עירָאעט יד ןענעקיײלּפָא -- רעדָא ,ןקיטעטשַאב ןלָאז
 ,ןָאטּפַא טנָאקעג ריא טָאה רעד סָאװ ,ץלַא זיא -- ןעמוקַאב ביל םענייא יז טָאה : ךָאנ
 עקַאט ןענייז ןעײרעצָאקש סנעמעוו ,דניק ָא יו .טכער ריא ייב ןעוועג ףוס לכ ףוס
 רעווש וצ טינ ךיוא ריא זיא יֹוזַא ןוא ...רועיש ַא ןָא רָאג ךעלבעגרַאפ רעבָא ,ערקירּפ
 טציא זיב ךיוא לָאמ וצ טגעלפ סָאװ ,"יירעביל , עניילק עכלעוו ַא ןייטשוצסיוא ןעוועג
 ןיא טקיּפעג וליפא טָאה'ס ביוא ,ָאי ,ונ .עקשזעטס רעדמערפ ַא ףיוא ןעינָאד ןגָארטרַאפ
 ?עק שטייד ַא -- רעבָא ..?רעמ רעד ןיוש זיא סָאװ ,גָאטיײװ עלעקערב ַא ץרַאה

 ַא רַאפ סָאװ ,ןייגרעד וצ טגילקעג ךיז גונעג יז טָאה רָאי ייווצ עטצעל יד ןיא
 זייוכעלסיב -- ןזיוועגסיוא טָאה ריא ןוא ,קיטש ענױזַא רעטניה טקעטש עס לווייט
 עקידרעייפ-םַאלּפ ,עזָאלגרָאז יד :דײשַאב עלעקיטש ַא םעד ןיא ןקיּפסיוא ךיז טמענ
 ןופ טנכייצנעקעג טינ -- רעפרעק רעטעילָאכעג-שירפ ריא ,"ןעכזיל, רעד ןופ טסול
 טרינעשזמוא ןוא ךעלטקניּפ שירעמשטייד -- טייקטינעג יד ,ןגָאלּפ עכעלנע ןוא ןטעצַאק
 זיא ץלַא סָאד .ןטפַאשנדייל ןופ ליּפש םעניא ןסנַאװינ עטסניד יד ןעגנערבוצסיורא
 ..סיֹוש ריא ןיא טּפעלשעג ,טעינַאמעג ןוא יינ קנופ םיא רַאפ אמתסמ ןעוועג

 ףעמָארטשיליפעג עיינ ריא רַאפ טנפעעג שינעעשעג יד טָאה טייהרעטכירעגמוא
 ןעמונעג טייקכעלטרעצ רעטנַאקַאבמוא טימ ןבָאה ,עטסווועג טינ לָאמ ןייק ,ןשינעריּפש
 טרָאד דלעפ א יװ ,עקסאל ךָאנ טשרָאדעג טָאה יז ,ןטילבעג יד ריא ייב ןטיובעצ
 ַא ןופ ןרָאװעג טקיטלעװרעביא םעצולפ זיא ץרַאה ריא ןוא ,ןגער ךָאנ ןוא ןוז ךָאנ
 ריא ןיא .םיא וצ זיולב טינ ןוא ..ןלאינד וצ שינעטסולג רעטיײנַאב ,רעטרעגייטשעג
 עלַא וצ ,רענעמ עדמערפ וצ ,רענעמ וצ טפַאשקנעב יד טציא טשיורעג טָאה טולב
 ןעוועג טינרָאג זיא רתסא ..עלַא וצ :ןגָאז וצ גנירג זיא סע ...טלעוו רעד ןופ רענעמ
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 ילאמ אשאלאמ
 דייטשע טעסט סט סטסטסטסטסססטסטטטעטטטטטע

 ןײלב וליפא שינעקנעב ריא ןליטש וצ טקיליװעגנייא עקַאט טלָאװ יז יצ ,רעכיז ױזַא
 ןופ סנױזַא טָאה 1 לייט רעבָא .טייקכעלנעמ רעדמערפ ןופ לַאװק ןקיצנייא ןַא ןיא
 .ךעלגעמ ןייז וצ ריא ןעזעגסיוא ןגעזוטסעד

 גנולכיױרטש ערעװש יד טינ םיא טקנעדעג רתסא סָאװ ,ךעלקילג ןעוװעג זיא רע
 טָאה שינעבעלרעביא רענעי ךָאנ דָארג סָאװ ,עקַאט טייקכעלטרעצ רעד ןופ -- ךיוא ןוא
 ..ןענח רעמ ךָאנ טימ ריא ןיא טילבעצ ךיז אקווד יז

 בײהנַא עמַאס םענופ ...עביל ריא ןיא לָאמ ַא טלפייווצעג ןבָאה לָאז לאינד סָאד טינ
 רַאפ ןעוועג טינ ןעד יז זיא -- גָאט ןקיטנייה ןפיוא זיב ןוא ןבעלנעמַאזוצ רעייז ןופ
 טימ טָאה סָאװ ,עלעגייפליפש קידנקיצטנַא רָאג זיב ןוא ךעלנייוועגמוא ןימ ַאזַא םיא
 ריא ןיא טלזירעג שממ ןבָאה'ס ..טימעג ןייז ןפושיכ וצ טסווועג סעידָאלעמ ינימ לכ
 יא ,סױא טכער טינ םעד ןיא ךיז ןעק רע שטָאכ ,סָאװ ,ןלַאװק עקימעט-ליפ ענױזַא
 ,ןעוועג םעוט ןבָאה טינ לָאז רע סמענורב ערעסָאװ ןופ :רעכיז םיא רַאפ סנייא רעבָא
 .רוקמ ןכעלכַײלגרַאפמוא ,ןקיצנייא םעד וצ קירוצ ץלַא םיא סע טיצ

 רָאנ ,רוכיש יינ סאד ןופ לָאמ ךעלטיא טרעװ ריא ןופ רע זַא ,זיא תמא רעד ,ָאי
 ןופ םיא לָאמ וצ טָאה ,ןעלטרעצ יז טגעלפ רע תעב ,רעירפ ? ךיוא םיא ןופ יז יצ
 סעפע :םיא טימ ךיילגַאב ,טײקטּפַאכרַאפ עליוה טינ זיא יז זא ,ןזיוועגסיוא ןגעווטסעד
 ןוא גױא םענעסָאלשעג בלַאה ריא ןיא ךַאװו ךעלדיימראפמוא טביילב עלעטלעּפש ַא
 ןעוועג קידנעטש דניצַא זיא סָאװ ,טפַאשביל ריא ..החמש יד סָאװטע םיא טרעטשרַאפ
 ןיטולחל טָאה רע ןוא טרעוו םעיינ ַא םיא רַאפ ןעמוקאב רעבירעד טָאה ,םַאלפ ַא יװ
 רעסיורג, רעד ןופ ןטניריבַאל יד ןיא ןעיצנײרַא ךיז ןזָאל וצ טַאהעג העדב טשינ
 עלַא ףיוא .סַאּפש ןיא בלַאה ,טסנרע בלַאה ןפורנָא סָאד טגעלפ רע יװ -- ?עיסוקסיד
 ןגעוו ?עירָאעט, יד :רעפטנע ןקיטרַאפ ןײא טַאהעג רע טָאה ןשינעלגנַאר עריא
 ...?ןטלעוו ייווצ,

 יידל ידידי

 ןרעװו ןוא גונעת םעד ךיז ןָאטּוצנָא טקיליװעגנייא רתסא טָאה גנירג ױזַא טשינ
 רעד ןיא ,רעירפ יו ,עצינשטַאד ַא -- ץעגרע ףרָאד ןשירעייב ַא ןיא עצינשטַאד ַא
 ..שרעדנַא ױזַא ןעוועג ךָאד זיא ץלַא ןעוו ,לידבהל -- םייה

 ןופ דניירפ עטוג רָאּפ ַא טימ דנַאנַאב ,לאינד טָאה -- !סיוא טסקוק וד יוװ ,עז --
 סָאװ ,ןעמעלַא םעד ךָאנ -- ,ןדייררעביא ריא טוװרּפעג לָאמ ןייא טשינ ,הביבס רעייז
 ..?ןּפיצנירּפ ןיא ,טגָאזעגסנייטש'מ ,ןליּפש ךיז ןייג וטסעװ ,טבעלעגרעביא טָאה'מ

 ןינע ןייק ןעװעג טינ ללכב סָאד ןיא ןרתסא ייב סָאװ ,רעבָא זיא ךַאז יד רָאנ
 םעד ךָאנ טשרע ..ןלעופ ךיז ייב טנעקעג טינ טושּפ טָאה יז טרעיינ ,ןּפיצנירּפ ןופ רָאג
 ,גנַאל-רעטניװ א ןעלעמהרבא רעייז טעשטומענּפָא טָאה טסוה-שולקָאק רענדילז ַא יוז
 םעניא טייוו זיב ךיז טּפעלשרַאפ ,ןשינעּפעשטוצ-ןיטַאלרַאקש ןוא- ןעכזאמ טימ דנַאנַאב
 קירוצ :טנַאה רעד טימ ץלַא ףױא ןָאטעג ךַאמ ַא ןױש רתסא טָאה -- גנילירפ
 סנייא ץלַא טקעטש עמ דלַאב יװ :רעקיצנױו ענייא ,רעמ "הריבע, ןייא -- טסעומשעג
 ..דנַאל םענעטלָאשרַאפ םעד ןיא

 טינרָאג זיא ןעמַאמ רעד רַאפ ךיוא ייס ,דניק ןרַאפ ייס ?ןענעקייל יז לָאז יאמלה
 .דלַאװ ןיא לגרעב ַא ףיוא טייטש סָאװ ,עליוו ַא רעד ןיא רעמוז ןעווַארפ סָאד טכעלש
 רע ןוא טָאטש ןיא ןעגנַאפעג סענזיב יד ךָאנ ץלַא ןטלַאה ןלאינד סָאװ ,זיולב דָאש ַא
 ..דניק ןוא בייוו וצ ךיז ןּפַאכרעבירַא םיתבש יד ןיא קר ןָאק

 ,טָאטש יד רָאנ ,טסברַאה ףיוא ןזיוועג גנַאל ןיוש טָאה רַאדנעלַאק רעד -- -- -
 טשרָאדעג טָאה ,ןוז רעקידנעילעמשט רעד ןופ טרעטַאמרַאפ-דימ ןוא עקיבױטש  ַא
 ןפיוקוצנייא ידכב ,לייוו ַא ףיוא רעהַא ןעמוקעג זיא סָאװ ,רתסא ןוא ;ןגער ךָאנ טסיזמוא
 טרעקעג שממ טָאה רתסא -- טפַאשטריװי-עשטַאד רעד רַאפ ןכַאז עקיטיינ לסיב ַא
 ןוא ָאדיםַארַארַאט ןצנַאג םעד ץזָאלרַאפ וצ ןלאינד ןדייררעביא טלָאװעג :ןטלעוז
 .ףרָאד ןיא ייז טימ געט עסייה עטצעל יד ןעגנערברַאּפ
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 יה א פי ראט טא יו שער פז ראקי 1 עי ר ברעט לעב יבא עו א רע יי יפו יה עט ןטלעוו ייווצ

 : עקינייז'ס -- רע רָאנ

 טעמתחרַאפ ןוא -- ..!ןיינ ןוא ןײנ ?ןתמו-אשמ ַאזַא ןופ ןערב ןטכער ןיא --
 .שוק ַא טימ

 םעניא ריא ייב ןָאטעג עביוד ַא טָאה -- ..?קסע רעכעלטפעשעג זיולב עקַאט יצ
 -- ןטכַאדרַאפ ענױזַא רַאפ טנורג םוש ןייק ןעוועג טינ ךעלטנגייא זיא'ס שטָאכ ןוא :חומ
 .ךיז טימ ןעינַאמ וצ םיא טרעהעגפיוא ךיילג רתסא טָאה

 ןגיולפעגנָא םעטּפאר זיא טניוו ַא .ןטיבעג םיצולּפ ךיז רעטעװ סָאד טָאה גָאטימ ךָאנ
 טָאה ,סערַאמכ טימ ךיג ףיוא ןדָאלעג ,למיה רעד ןוא לבריוועג טימ ווו-ץעגרע ןופ
 ךעלדנע טָאה -- ןגער ךָאנ עקידנצכעל ַא ,טָאטש יד .םערוטש םוצ תוהוכ יד טלמַאזעג
 .ןרעו טכירעגפיוא ייב ןטלַאהעג

 סנּפָארט ענלצנייא ןױש ןבאה ,ןַאב רעד וצ טײלגַאב ןרתסא טָאה לאינד ןעוו
 ,סענרעטמַאל-ירטקעלע ענעדנוצעג יד ןוא ,ןסיורד םענערָאװעג קיטפול םעד טעסעטעג
 ןיא טליהעגנייא ןבָאה -- טײקָארג-טנװָא רעקידנזױּפנָא רעד געוו םעד קידנפיולרַאפ
 .ןרישזַאסַאּפ עטעיימשרַאפ קידהזה-םלוע יד ייס ,ףױהנַאב םעד ייס ןייש ןכעלבלעג ענטומ

 רעטצנעפ ןבעל טרָא ןא ריא רַאפ ןעמונרַאפ ,ןגייטשנייא ןרתסא ןפלָאהעג טָאה לאינד
 טימ ךיז ןּפעלש וצ סיוא ריא טמוק'ס ייהעלע -- ןקיאורַאב ךיז טנָאקעג טינ ץלַא ןוא
 ..!טנַאמער ןיא ןייז לָאז ןגָאװ רעייז ,ןכַאמ דָארג ךיז טפרַאדעג :ןַאב רעד

 םענדיב ַאזַא וליֿפא -- .טלטרעוועג רעטייוו ךיז יז טָאה -- !טסיב וד עינָאד ַא --
 ..ןעניגרַאפ טינ ךיוא רימ וטסנעק -- ןַאב ןטימ ןרָאפ יו ,זירּפַאק

 .פָא טינ ןזָאל ,טינ ןליו -- טכעלפעג ןיא טסעפ יז ןטלַאה סמערָא סלאינד רָאנ
 ..."? ןריפַארגָאטָאפ , זדנוא לָאז עמ ,טסליוװ !וד -- רענעגושמ --
 ...ךַאז ענעמונעגנָא ןַא -- ףױהנַאב ןפיוא !עלערַאנ --

 העל לוי ילעריי דרדיי

 -- .טרעמיקעג סָאװ קיצנױו ריא טָאה סָאד ןוא עּפוק ןיא ןיײלַא ענייא ןעוועג זיא יז
 טייקנדירפוצ עטרעטישרעד טשינ ,עּפמעטיקיאור יד ,ָא !אקוװד -- בייהנָא רעטוג  ַא
 ךיז ןסױטשוצנָא ןדיימרַאפ טינ ןָאק ,גייווצנירג רתסא ,יז סָאװ ,רעמינפ עשיקעי ףיוא
 -- -- -= ..ףוס ַא ןָא יוזא -- ךיז טכוד ,ךעלגעטיגָאט ריא ףיוא

 טעשטשָאװכעג רעכעלגנירדוצ ןגער רעד טָאה ,טניוו ןופ עטמורקעצ ,ןשטייב טימ
 טייקטכייפ עליק יד טָאה ,הבית רעטכַאמרַאפ רעד ןיא ,ָאד ןוא ןסיורד םעד רעטציא
 ןקידנליא םעד ןופ ןעמערַאיל סָאד ןוא ,ךיילג וצ ענמוס יא ,קידנשירפּפָא יא טקריװעג
 ףענײלּפ עטנגעגַאב געוו םעניא ןופ תובחר יד ךיז ןיא טַאהעג טָאה רעייהעגמוא
 ףיונוצ ךיז טסיג רעדער יד ןופ קסַארטעג רעד יװ ,ךעלרעּפנײשַאב טליפעג טָאה רתסא
 .טפַאשקנעב רענעגייא ריא ןופ םטיר ןטימ

 טײלגַאבסױרַא סָאװ רָאנ יז טָאה רע רעכלעוו טימ ,טייקכעלטרעצ יד ,ןקילב סלאינד
 זיא עינָאד ,ָאי .ןרתסא ןיא טציא שירפ יוזא ןעוװעג ךָאנ ןענעז ,עזייר רעד ףיוא
 ,סנייא ןעוועג זיא סאד רָאנ ;ןבעל ריא ןופ ץלַאז-ןוא-טיורב סָאד ןבילברַאפ ךָאנ ץלַא
 עריא ןופ טרַאּפשעג ךעלפיירגַאבמוא ױזַא סנטצעל טָאה סָאװ ,טפַאשקנעב יד ןוא
 ..ךיז רַאפ גנַאג ןימ ַא ןעוועג זיא ,ןשינעפיט

 ןוא-טלַארּפעגפױא זיא עפוק ןופ ריט יד .עיצַאטס ַא ףיוא ןעמוקעגנָא זיא גוצ רעד
 ןופ טפול עױר ןרתסא ףיוא קידנגָאינָא ,קסַארט ַא טימ קירוצ ןרָאװעג טכַאמרַאפ
 .ןסיורד ןטעּפַאילכעצ

 ןרָאװעג ךיילג זיא -- קיגיױאלעה ןוא דנָאלב ,?שירַא-ןייר, -- רענעמוקעגניירַא רעד
 -קעװַא ןוא לטנַאמ ןסַאנ שטיפ םעד ךיז ןופ לכ םדוק ןפרָאװעגּפָארַא .עּפוק ןיא "רעה,
 רעקידייל רעד ףיוא -- תויהש ןייק ךיוא קידנכַאמ טינ .רעגנעה ַא ףיוא םיא ןעגנַאהעג
 ,סנּפָאקוצ טנַאה ַא טימ דנַאנַאב לצנער ןייז דלַאב טגיילעגרעטנוא ,ןגעקטנַא ,קנַאב
 רע -- ןעװ סָאװ רעדייא -- ןוא טרָאד גנעל רעצנַאג ןייז ןיא ךיז ןגיוצעגסיוא
 .ןיוש טפַאלש
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 ילאמ אשאלאמ

 ןוא סיפ ענייז ייב ךיז טלבמָאבעגּפָארַא רעגנעה םענופ טָאה לטנַאמ רעסַאנ רעד
 טלָאזעג ןיוש ..םענעגנַא סרעדנוזַאב ןייז טינ זומ סָאד זא -- ןלַאפעגנייא זיא ןרתסא
 רַאפ ריא הגאד ַא : ךיז טּפָאכעג -- דלַאב רָאנ ,טייז ריא ןיא שובלמ םעד ןעגנעהרעבירַא
 ..!ןגרָאז ךיז יז טעוװ קלמע ןַא רַאפ -- סרעטערט ענייז

 ןסָאלשעג ןוא ךיז טלַארּפעגפױא רעדיוװ עיצַאטס ַא ףיוא לָאמ וצ טָאה ריט יד
 סָאד טָאה ןקידנפָאלש םעד רָאנ ,ןעגנַאגעג ןוא ןעמוקעג ןענעז ןרישזַאסַאּפ ענלצנייא
 .טרעטשעג טינ םינּפַא

 טעּפעשטרַאפ רעדיוו קידנליוו-טינ רתסא טָאה -- ןגעקטנַא ױזַא ןיילַא ענייא קידנציז
 ןטניה ףױא םיא ייב טציא טגיילרַאפ -- ענייז טנַאה ןייא .קילב ןטימ םיא ןיא ךיז
 עלָאּפ רעטרעשַאקרַאפ ַא ןיא שיּפעל ךיז טרעטנָאלּפעג ,עטקנעלעגסיוא ןַא יו ,טָאה
 ןעגנַאהעגּפָארַא זיא ,סנּפָאקוצ ןופ טשטילגעגרעּפַא ,ערעדנַא יד ,לקער ןטלּפענקעצ םענופ
 ןקיכַאמעג-ךימָאל ןימ ַא ליד ןרעביא עמַאס קידנעדיוהסיוא ,קנַאב רעד ןופ קיסעלכַאנ
 טָאה סָאװ סעּפע בילוצ .גוצ ןקידנעלסיירט םענופ טקַאט םוצ רעגניפ יד טימ םעטיר
 ,לימטניוו ענעי -- לגילפ ענעכָארבעצ טימ לימטניוו ַא ןרתסא טנָאמרעד עיציזָאּפ ָא-יד
 ַא ןופ טרעגלַאװעגמוא :המחלמ רעד ןופ בײהנָא ןיא דלַאב ןעזעג טָאה יז סָאװ
 ,גרַאב םעד סנסופוצ ,לטעטש רעייז עזַאּפ טעקסמורדעצ-בלַאה ןגעלעג יז זיא -- עבמָאב

 --לקיטש ךעלטיא :םישובלמ יד טיול ןעמ טעז סָאד -- לרעק רעכייר וצ ןייק טינ זַא
 ,ןעקנַאדעג ןענעז -- .טכירעגוצ "טענ, שיקעי ןוא םיטילפ-רעגַאל ייב טלדנַאהעגנייא יו
 ַא -- זױלב רשפא רָאנ -- .געוו רעייז קידאחרוא בגא ןעגנַאגעג -- ,ענעטעבעגמוא
 ..?םישעמ ענעוטעגּפָא ןרעיילשרַאפ וצ ףיוא טושפ לטנַאמקעד

 זיא -- עּפוק יד ןטכױלַאב טָאה סָאװ ,ןייש-ירטקעלע רעכעלגרַאק רעד ןיא ,תמא
 יד ןופ קורדסיוא רענעריולרַאפ ,רעדימ רעד ןליוהרַאפ ןבילבעג טינ ךיוא ןרתסא ןופ
 טבױלרעד טינ ךיז טָאה יז רָאנ ,םינפ ןדמערפ םענעי ןיא ןכירטש עטצינשעג-ןייפ
 ךיױא ןעוועג ?םיא סייו רע :עקעי ַא ןגעוו קידוװעעזנייא ױזַא ןטכַארט וצ רָאג
 ..!ןעזסיוא ?ןכעלשטנעמ ,, ַא טימ רעקיליטרַאפ

 .9 רַאפ טונימ 10 -- ןזיװעג טָאה קנעלעגטנַאה ןפיוא ןרתסא ייב לרעגייז סָאד
 טעוו רעטסעוװש-רעדניק רעשטייד רעד ..ףניפ טונימ ַא טימ ןצנַאג ןיא העש ןייא ךָאנ
 ? עלעמהרבא -- ןוא .דניק ריא וצ קירוצ ןעמוק ןעק עמַאמ ַא ךיג יװ ,ןלַאפנייא טינרָאג
 ענערַאװעג-קישטבָארג רעדיוו ענייז ןלעװ ,ףָאלש םענופ ןגרָאמ ןּפַאכפיוא ךיז ט'רע ןעוו
 :לכלוק ןייז ןיש טרעה יז .זדלַאה ריא ןופ ךיז ןסײרּפָא ןענעק םיוק ךעלעקּפַאל
 "!ָאד -- עלעמַאמ !ןעמוקעג -- עלעמַאמ,

 טײקמערַאװ ןעמָארטש טריפעצ טָאה עלענוז םעניילק םעד ןגעוו קנַאדעג רעד
 לפַאצצרַאה ריא טימ יז טלָאװ ,ןענעק לָאז יז ןעוו !רעכיג ןוא-ךיג .בייל ןרעביא
 ..גוצ םעד טלגילפַאב

 רתסא ןוא ךיז וצ ןגיוצעג שירעריפרַאפ קנַאב עקידייל יד טָאה וניבל וניב רָאנ
 ןצנַאג ןיא ץענעג ַא -- עלעשיקיעזייר סאד ןַאדָאמעשט םענופ ןעמונעגסױרַא טָאה
 ךָאנ חוכ'ס ףיױא יז טָאה ,לטנַאמ ןטימ טקעדעגרעביא ןיוש ,ױזַא קידנגיל .סיירג יד
 עטסקיסַאּפ יד ךעלטנגייא זיא עיציזָאּפ עלַאטנאזירָאה ןימ ַאזַא זַא ,ןדערנייא ךיז טווּורּפעג
 ..ףָאלש םעד אלימב ךָאד ןרטּפ ןשינעטכַארט ןוא ,שינעטכַארט רַאפ

 יד ךרוד ןפורעגסיורַא -- לכײמש רעד טבעװשעג ךָאנ טָאה םינּפ ריא ףיוא
 ןכַארקרַאפ רעדיוו ןיוש זיא קנַאדעג רעד רָאנ ,דניק ןגעוו ןעיירעמיורט עקידוועליּפש
 .טעמוא רעד טרעיול'ס וו ,וצניהַא השעמ תעב

 ליוו יז ןוא .רעמ טינ ןוא ןווױאכלַאק ַא ןבעל סָאד זיא ןעמעלא ךָאנ -- -- --
 טושּפ ריא טלעפ םעד וצ .סיוא גָאט ,ןייא גָאט ןענערב ןוא ןטָארב ךיז -- טינ
 ליפא ךָאנ קידנליפ טינ -- ױזַא טרינָאזער רעטעּפש עלייוו ַא יז טָאה -- ..טנַאלַאט
 ַא סָאװטע ןיש ,קנַאדעג רעד ןוא .רעמולש ןיא ןיירַא זייווכעלסיב טלַאפ יז יװ
 םעד טָא ןופ ןרָאפקעװַא .געוו ןופ ךעלשּפיה ןכירקּפָארַא טמענ -- רעטעשטָארָאמרַאפ
 זיא סָאד .ןטימ ןיא ןטרָאד ןעלעמהרבא טימ ,"סערבַאס, רוד ַא ןעיצרעד ,דנַאל-עקעי
 .ףָאלש ןיא ןרָאװעג ןלַאפרַאפ קיטליגדנע זיא רתסא רעדייא ,גנונערָאװ עטצעל יד ןעוועג
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 ןטלעוו ייווצ

 ןוּפ יו ,עּפוק ןיא שינערָאּפ ַא ןעמונרַאפ זייוונטייצ יז טָאה ץענ-םולח רעד ןיא
 ןייא ..ריט רעד ייב ןשינעװַאה סעּפע ריא וצ ןעגנַאגרעד לָאמ ַא ןענייז ךלהמ ןטייוו ַא
 טָאה חומ רעד רָאנ ,ןעמָאנ םייב יז טפּור עמ -- ןעמוקעגסיוא ןליפא ריא זיא לָאמ
 .ריא וצ ןבָאה ןעק סָאד תוכייש רעסָאװ ,ןעמענַאב וצ ךיז טגילקעג טסיזמוא

 -- עּפוק ןיא ריא ץוחַא רעקיצנייא רעד -- רעדיוו ,ןגעקטנַא ןופ רישזַאסַאּפ רעד
 רַאנ .געװַאב ןדעװטעי ריא קידנריּפשכָאנ ,ןגעקטנַא קנַאב רעד ףיוא ןסעזעג טציא זיא
 .טקרעמַאב טינ סָאד טָאה ,התע-תעל רענעמוושעצ ַא ףָאלש םענופ ,קילב סרתסא
 עטקרַאטשראפ סָאד ןוא קירב א רעביא ןגָארטעגיײבראפ ךיז ןאב יד טָאה לָאמַאטימ
 עשטשוטמ סָאד ןוא לרעגייז ןפיוא קילב ַא .ףָאלש ןופ ןרתסא ןסירעגסיורא טָאה ןעידוה
 ...עיצַאטס יד ןפָאלשרַאפ זיא יז :רערַאלק ןרָאװעג זיא טמיוזרַאפ סעּפע ןבָאה וצ ליפעג

 ךיז ןָאטעג יצ ַא ןוא לטנַאמ םעד ךיז ףיוא טּפַאכעג יז טָאה שינעגיילרעביא ןָא
 .עזילַאװ רעד ךָאנ

 -- ןענַאטשעגפיוא רעביאנגעק ןופ ןַאמ רעד זיא -- ..?יז ןטכעמ סאוו ,אי --
 רעד :עטסקידענג ,ןעניד וצ ךייא טביולרעד -- ןפָאלשרַאפ ,קיטנָאק ,ךָאנ טייז ריא
 -- ןלייא וצ טכינ ;עדנוטש-לטריפ-יירד ַא ןיא רעקינייוװ-רעמ -- לעטשּפָא רעטסטנעָאנ
 יד קידנעמעננָא ןוא םעטָא ןייא ןיא טעמכ ,ךעלפעה טרירַאּפסױא רע טָאה -- ...ָאזלא
 קידװעגרָאז -- עזילַאװ רעד ךָאנ ךיז ןגיוצעג קירעפייא ױזַא טָאה סָאװ ,טנַאה
 .רעטצנעפ ןבענ טרָא ריא ףיוא עטנַאקַאבמוא יד טצעזעגקעווַא

 .ןעמערב יד ךיז טגנערדעגפיונוצ רעגנע ךָאנ ןבאה ןרתסא ייב
 ,רעקידנליפטימ ןוא רעטקיאורמואַאב ַא ,רע זיא טציא -- ...? ןעד ס'טביג סאוו --

 ןייז השעמ תעב ןסעגרַאפ יז טָאה שינעלמוטעצ ריא ןיא ןוא ,ריא ןבענ ןיוש ןסעזעג

 ...םַאטשּפָא

 ..עיצַאטס ןיימ ןפָאלשרַאפ ,ריא טעז --
 ךיז טזָאל סָאד -- .טקיאורַאב יז רע טָאה -- !םילש ָאז טכינ !ןצנַאג ןיא סָאד --

 .ןטכירַאפ
 יז -- סלַאפנלַא :יאדווא ,ָאי -- טסייה'ס ..ךיז טכוד םיא יו ,גנירג יוזא טינ --

 יז ןעמעוו טימ ,ךיז קידנּפַאכ ןוא טלמַאטשעג יז טָאה -- ..ןבעג הצע ןַא ןיוש ךיז טעװ
 .ןטימ ןיא םעטּפַאר טקַאהעגּפָא ,שיוטסיוא-רעטרעוו ןכעלפעה ַא ןיא ןיײרַא ָאד ךיז טזָאל

 .ןטָארטעגּפָא טינ זיא רענעי רָאנ
 וצרעד ןוא ,טכַאנייב .טשינ סאד זיא םענעגנַא ,סיוועג ...עקידענג ,רעמוק ןייק --

 -- ןעװעג ךעלטנגייא טלָאװ עטסכיילג סאד ..םה .רעטעו "?עכעלסיוש ,, סאד -- ךָאנ
 ןעורּפָא ,רימ וצ ןרָאפטימ טלָאז ריא -- ןגייוש עגר ַא ךָאנ ןגָאלשעגרָאפ רע טָאה
 ןטײלגַאב ךיא לעװ ,ןביולרעד טעוװ ריא בוא ,ירפ רעד ןיא ןוא ןדנוטש רָאּפ ַא טרָאד
 לסיב ַא ןיײלַא ,טרעכיזרַאפ רע טָאה -- .ךַאפנייא רעייז זיא סָאד ,ןיימ'כ ...םײהַא ךייא
 -- ךיא ןוא ,יורפ -- טייז ריא זַא ,עלייוו ַא ןסעגרַאפ זיולב טפרַאד ריא -- .ןגעלרַאפ
 ..? טשינ -- ןשטנעמ ךָאד רימ ןענעז םעד רעסיוא .ןַאמ

 זיא ָא רעד זַא ,ןעקנעדעג טינ לָאז יז ןעוו ."ןשטנעמ, :טגָאזעג טכעלש טינרָאג
 .שיטַאּפמיס וליפא ןייז טנעקעג גָאז ןימ ַאזַא טלָאװ -- םַאטש סקלמע ןופ ץָארּפש ַא

 רעד רַאפ -- ןײלַא ךיז ףיױא סעכ ןיא קרַאטש ןרָאװעג רתסא זיא דלַאב רָאנ

 .ףָאלש םעד ןבעגעגרעביא ךיז קיניזטכײל ױזַא טָאה יז רעכלעוו טימ ,טײקיסעלכַאנ

 ןרעהסיוא ָאד ןפרַאד טינ ןוא קירוצ העש רעטוג ַא טימ םייה רעד ןיא ןייז טנָאקעג

 ..7!רעירַא םענייר , א ןופ תוצע
 וצ טימַאב ךיז רע טָאה ,ןגייוש ריא ןופ שּפיה טלמוטעצ -- ...ןיימ'כ --

 ,טרָא ןייז ףיוא ךיז טרעקעגמוא סָאװ סעּפע בילוצ ןוא ,עטגָאזעג סאד ןקיטרַאפטכער

 שטנעמ ןייז טשינ ןעד ןעמ ןעק ,ןַאמ -- רעסיוא :ןגָאז וצ ןיימ ךיא ,ַאי -- .ןגעקטנַא

 ...? סעלַא רעביא
 .םילכ יד ןופ ןרתסא טכַארבעגסױרַא ןקירעביא םוצ טָאה ?סעלַא רעביא , סָאד

 וצ ןסָאלשטנא ,ןקורט טרעפטנעעגּפָא יז טָאה -- .ָאי -- ןעמונעג טנורג ןיא --

 דָארג ךייא ןפערט וצ קידנעייז ןסיוא טשינ ,רָאנ -- .ךערּפשעג םוצ ףוס ַא ןכַאמ
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 ילאמ אשאלאמ

 סָאד טגנילק שטייד ַא ןופ לױמ ןיא זַא ,ןליוהרַאפ טשינ רעבָא ךיא ןָאק ,ךעלנעזרעּפ
 .טמעשרַאפמוא טושּפ ...ןגָאז ךיא לָאז יו ,ונ ,?שטנעמ, טרָאװ

 ןעזעגסיוא רָאנ .טֹרָא ןפיוא עליו א ןציז ןבילבעג רענעי זיא טלגָאנעגוצ יו
 ַא ךיילג ,טלַארטשעצ ךיז טָאה ףוצרּפ ןייז :רעמ ךָאנ .ןדירפוצ ןייז וצ רָאג רע טָאה
 ..ןפָארטעג ָאד םיא טלָאװ קילג

 ..טניימ רעד ןוא םינּפ ןיא םיא ײּפש !עקעי ...ךיז רעסיוא ןעוועג זיא רתסא
 םעד ןעמענ וצ -- ןענַאטשעגפיוא .ןסָאלשטנַא ךיז קיטליגדנע יז טָאה טציא

 סע טָאה לָאמַארעדיװ רָאנ ..עּפוק רערעדנא ןא ןיא ןייגוצרעבירא ןוא ןַאדָאמעשט
 רעביא ןגױבעגנָא -- ןוא ,טירש ןייא .טרָא ןייז ןופ םעטּפַאר ןָאטעג ביײה ַא םענעי
 :טעשטּפעשעגסױא רע טָאה -- ריא

 ...ךמע --
 ,ךעלרעייפ ןוא ליטש ןגָארטעגכרוד ךיז טרָאװ סָאד טָאה עּפוק ןקידייל טעמכ םעד ןיא

 ןעגנעה ןבילבעג זיא -- עזילַאװ רעד ךָאנ טקערטשעג -- טנַאה סרתסא .לָארַאּפ ַא יו
 עלייוו ַא יז קידנטלַאה ,ןוא טנַאה יד טכייל טּפַאכעגרעטנוא טָאה רע ...ןטפול רעד ןיא
 קירוצ עטנַאקַאבמוא יד טצעזעגקעװַא טנװָא ןקיטנייה לָאמ ןטייוצ םוצ ,רענייז ןיא
 .קנַאב רעד ףיוא

 טציא רע טָאה -- ..?שטייד ַא רַאפ ךימ ןעמונעגנָא ןתמא רעד ןיא ריא טָאה --
 .שידיי םענייפ ןייז טימ יז טשַארעביא רָאג

 -"טמעשרַאפמוא ,, ןוא ףוצרּפ "ןשירַא, רעייא טימ ...ןתמא רעד ןיא -- טסייה ץלַא --
 -ךַארּפש רעשיקעי טכע רעד -- ךָאנ וצרעד -- .טכַאלעג יז טָאה -- ?רָאה עדנָאלב
 ...טנעצקַא

 ןַײלַא ריא .טנגעג רעציװָאטַאק רעד ןיא טניווװעג קיצנאווצ רָאי ַא ןבָאה רימ --
 ,רעיױרט רעד .ןגעווטסעדנופ .ּפיט רעשיטימעס ןכָארּפשעגסױא ןייק טשינ ךיוא טייז
 ..ןטַאראפ טָאה ,ןגיוא ערעייא ןיא סָאװ

 טגױטעג ךייא טָאה סָאװ וצ :ךייא ףיוא רָאג ןייז זייב ךיא ףרַאד ךעלטנגייא --
 ?דַארַאקסַאמ רעצנַאג רעד

 -טפא ייג ךיא -- .טלכיימשעצ טיירב ךיז רע טָאה -- ..!טגיױטעג ןימ ַא ךָאנ --

 ךיא לָאז ןעיורפ עשידיי זַא ,ןגָאז טשינ ןעק'כ ןוא "ליּפש-םירוּפ, םעד טימ ןָא לָאמ
 טפַאשרַאפ סָאװ ,לַאפכרוד רעקיצנייא רעד :לעפ רעשירַא ָא רעד ןיא ןצרַאה םוצ ןייז
 ףיוא גיוא ..ָאד טנייה יו ,טינשּפָא ַאזַא -- רעבָא .גונעת ןדליוו ַא לָאמ ךעלטיא רימ
 רעשמ טנעקעג ךיז טָאה דיי ַא זיולב ...ןזיײװוצסױרַא טסיירד ױזַא ?עקעי, ןטימ גיוא
 ןוא -- עקיאור ַא טשרמולכ ,ױזַא טציז ריא תעב .טולב סָאד ךייא ןיא טכָאק'ס יװ ,ןייז
 ,רעטרעוו יד ףוצרּפ ןיא "םיא. טרעדיילש

 ןזײרקבלַאה סעּפע טלקיצעג ,סעיניל ןגױצעג יו ןבָאה רעגניפ עגנַאל ,עניד ענייז
 ,רעכעלרעניא ןַא ןופ טקַאט םוצ יװ ,ןעגנוגעוװַאב טכַאמעג -- ןטפול רעד ןיא ןזיירק ןוא
 ץעגרע ןגָארטרַאפ -- קילב רעד ןוא ,טייקטקעוװעצ רעקידנעגנַאלַאב זיולב ןיײלַא םיא
 טשרָאקָא טגנַאלרעד טָאה סָאװ ,יד זַא ,השעמ תעב ןעזרַאפ טָאה -- ןרתסא רעבירַא ווו
 .רעגיינ טימ דניצַא םיא טכַארטַאב -- ?טינשּפָא. םעד

 .טהנעטעג יז טָאה -- !טרַאנעגּפָא ךימ טָאה ריא --- ןייז טינ לָאז סע יו --
 ןרעקּפָא ךיז טלָאז ריא ,טרַאװרעד עקַאט :ןרעה וצ רימ ןופ -- עקיבלעז סָאד --

 ןּפַאצ ןענָאק וצ קיטרַאסױרג יוזא רעבָא ,טייקשינלזג ?רעשינַאמרעג, ןיימ ןופ
 ןיא -- רעמ טשינ .טכירעג טשינ ךיױא ךיז ךיא בָאה םעד ףױא -- עכוי יד םענױזַא
 ..ללש ןיימ רשפא רימ ןשיפוצסורַא שטָאכ ךיא ףָאה ?טײקטרַאנעגּפָא, ןיימ

 ,ןייבעג ןטספיט ריא ןיא זיב ןפָארטעג ןעוועג רתסא זיא -- ...2 רָאג ?ללש, --
 ןופ ןעמוושעגּפָא םעצולּפ זיא ץלַא -- טײקנּפָארטעג ריא ךיוא ייס ,רתסא ייס רָאנ

 םיא ייב ןָאטעג-רעדנַאװ ַא טָאה ךַאלפטנַאה עקידרעגניפגנַאל ןייז ...טייוו ץעגרע םיא
 סעּפע ןביירטרַאפ רָאנ יצ ,ןעלמַאזפיונוצ ןלעוװו טלָאװ'ר ייהעלע ,ןרעטש ןרעביא
 :ןיילַא ךיז ייב טגערפעג יוװ רע טָאה -- ןצימיא רעפטנע ןַא טָאטש -- ןוא ,ןעקנַאדעג

 ...עיצַאריּפסניא -- -- -- יװ ,ללש רערעקידיירפ ַא ןייז טלָאמעג ןעד ןעק --
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 ןטלעוו ייווצ

 ַא יצ ?רשפא רעלָאמ :טייז ריא רע ,רעשמ טעמכ ךיז ךיא ןיב טציא ...יֹױזַא --
 .טלָאװעג טָאה יז יו רענעזָאלעגוצ ןוא רעכייוו ןרָאװעג עמיטש סרתסא זיא -- ...? רעטכיד

 ריא ,קידאחיניטינ ,ליומ בלַאה ַא טימ רע טָאה -- ...לָאמַא ןעוועג .רָאטיזָאּפמָאק --
 -נעגנוווצעג רעד ןופ ךיוא יו ,גנוגעוַאב-טנַאה רעטרינגיזער רעד ןופ ןוא ,טרעפטנעעג
 .ענעליוהראפ ַא ,דנווו ןימ ַא טקיטײװעגסױרַא טָאה ,ןָאט םעניא טייק

 !ןעמָאנ ןיימ ךיַײא טגָאזעג טשינ ץלַא ךָאנ .סע ןיב ךיא ?רעטָאק-םי, ַארַאס ,טָאג --
 ןועמש -- :טנַאה ריא רעביא ּפָאק ןדנָאלב םעד טגיינעג ךיז קידנלעטשפיוא ןוא --
 .ןרָאד

 - -- = .רתסא :טושּפ ןפור ךימ טנעק ךיא ;גייווצנירג רתסא ןיב ךיא ןוא --
 רעירפ לסיב ַא ,ָאי -- .ןעמָאנ ןייז עלייוו ַא טרזחעגנייא יװ יז טָאה -- ...ןרָאד ןועמש
 ,גיוא ןיימ ןיא "ןרָאד, רעתמא רעד ןעוועג ריא טייז

 -ףיש סָאד קידנעמענמורא ,ןקילב עקירעגיינ טימ ,ריא ןבענ ןסעזעג זיא ןועמש
 ענעניטשרוב ןוא ךעלעפיל עקיכוּפ שידניק טימ שינעּפעשַאב עשיטָאזקע לסיב ַא ,עקיגױא
 רע טָאה טָא .געוו ןיא םיא טלעטשעג ָאד טכירעגמוא ױזַא טָאה לַאפוצ רעד סאוו ,רָאה
 טינ ירמגל םיא טָאה סָאד אקווד רָאנ ..דניק א ,ןַאמ ַא טָאה יז זא ,טסווװרעד ךיז
 לָאז קילג םוש ןייק זַא ,ךעלריטַאנ רעייז טקוקעגסיוא טָאה'ס :טרעקרַאפ .טשַארעביא
 .יױורפ עקידנצייר ַאזַא ןדיימ טינ

 -- .טנָאמרעד טשרע טציא ךיז רע טָאה -- ..!לטנַאמ םעניא ץלַא ךָאנ ,ָא --
 רעד ףיױוא סיוא טשינ יו ייס טגייטש ריא דלַאב יװ :זָאטסױא ךָאד םיא ןָאק'מ
 ...רעטסטנעָאנ

 .טרעדיוורעד טינ רָאנ ,םַאזכַאװ ןרָאװעג רתסא זיא -- ...? טגָאזעג סָאד ךיא בָאה --
 ,לסקַא ריא ןופ שובלמ סָאד ןעמונעגּפָארַא טָאה רע ןעוו

 ..טשינ ךָאנ ,רעדייל ---
 ...ריא טסייוו ךָאד ןוא --
 טָאה -- ...טעב -- ךיא :טשינ סייוו ךיא יו ,ןסיוו ױזַא סָאד ךיא טלָאװ ייהעלע --

 ,ןדימ ןקיבלעז םעד ןעמוקאב טָאה םינּפ ןייז ןוא דשה ריא טדנעװעגּפָא ןסַאלעג רע
 .ףָאלש ןתעב -- רעירפ יװ ,קֹורדסיױא םענערָאלרַאפ

 רתסא טָאה -- "..?ןאושז"ןָאד ַא ןופ לעטשנָא -- רעדָא ,ןשינעפיט עקידהמשנ,
 ַא טיִמ התע-תעל םיא ןסָאגעגּפָא ןבאה ןגױא עריא ןוא דיײשַאב ךיז ראפ טכוזעג
 .םָארטש ןטלַאק ,ןרָאלק

 טשינ ךָאנ ןגעװטסעד ןופ טָאה םערוטש רעד .רעטצנעפ סָאד טנפעעג טָאה רע
 .םינּפ סנועמש טציא ןסימשעג האנה רעדליו טימ ןוא ןבעגרעטנוא ךיז טלָאװעג

 ..!סלובמ יד לַא ןיא ּפָאק םעד ןקישסױרַא טינ טזומ ריא --
 :טרעפטנעעג ריא ךיילג טינ רע טָאה רעטצנעפ סָאד קירוצ ןכַאמרַאפ ןטימ ןעמונרַאפ
 סאוו ,סנױזַא ןדייר וצ טגיינעג זיא'מ ןעוו ,ןעמוקצונוצ ןָאק שוט רעטלַאק ַא --

 רעדיו ךיז קידנצעזצ ,ןעוועג עידומ רע טָאה -- .ןגיוושרַאפ ןרעו רעסצב ףרַאד
 ..?זייב טשינ רעמ רימ טייז ריא -- .ןרתסא ןבענ

 ןיק טינ עקַאט ריא טנעז רישזַאסַאּפ ַא ?רועיש רעד זיא גנַאל יוװ ,ןיינ --
 ...ךייש טינ ךָאד זיא -- רעלטסניק :טגָאז'מ זַא ? ךייא טימ ןעמ טוט סָאװ רָאנ ,רעגנירג
 ןגעוו סעּפע עקַאט טלייצרעד -- בגא -- .עטקיאורַאב ַא טעמכ ןיוש ,טכַאלעג יז טָאה --

 ..ןעגנופַאש ערעייא ןופ טלעוו רעד ןגעוו ןיימ'כ .ם
 ןייז ןופ ךיפעט ןטנוב םעד ריא רַאפ טלָארעגפיוא ןרעג ןרָאד ןועמש טָאה טציא

 .רענעטיבעגרעביא ןַא םיא ייב םעצולּפ ,קורדסיוא-םינּפ רעד רָאנ .טלעוו רענערָאלרַאפ
 ענייז ריא וצ ןעגנַאגרעד ןענעז דלַאב טינ זַא ,קרעמפיוא סרתסא טּפַאכרַאפ ױזַא טָאה
 : ןטימ ןיא ,ץעגרע ןיוש יז טָאה ןכות םעד טּפַאכעג .דייר

 וצ טימעג ךיז ךיא בָאה ןעמרָאפ-קיזמ עקיטייצטנייה ןופ עװנַאק רעד ןיא.. --
 עיצַאריפסניא טכוזעג -- טייז ןייא ןופ .טלַאהניא ןכעלמיטסקלָאפ ןשידיי םעד ןבעוװרַאּכ
 ןופ .רערעזדנוא טייקנביוהרעד רעקיטסייג רעד ןיא ,עקַאט הסונ םענעגייא םעניא
 ןיא טסענ ַא ןופ ףוררעביא רעד :גנורעטסײגַאב-רוטַאנ -- ךיוא טייז רערעדנַא רעד
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 ילאמ אשאלאמ

 רעדלעפ ןופ טייקליטש עכעליירפ-ךעלרעייפ ,ענעדָאלעג-רעווש יד ,ןגייווצעג-רעמייב

 -- ןוא ...ילפעג ןקידהלהב ןיא סעוועמ טימ ,םערוטש ןיא רעטכייקרַאפ ַא ,םִי ַא ,ילב ןיא
 ...קיזומ רעד ןיא יװ ,ןבעל ןיא :עיסַאּפ עסיורג ןיימ ןעוועג זיא סָאד -- ןעיורפ .ןעיורפ

 רעסייה ,רעליטש רעד .רעהעג רעטױל םיא ןבענ ןסעזעג זיא גייווצנירג רתסא
 קידתוירזכא ןופ ָאכע רענעטילרַאפיזָאלפליה ַא יװ ,ןעוועג זיא ןרָאד ןועמש ןופ למרומעג
 .ןעגנַאזעג עטמוטשרַאפ

 ןגיטשעגסיוא טינ זיא רתסא רָאנ ,עיצַאטס ַא ףיוא טלעטשעגּפָא ךיז טָאה גוצ רעד
 עקעט ןייז ןעמונעגוצ טָאה ןועמש ןוא -- עּפוק ןיא ןײרַא ןענעז ןרישזַאסַאּפ יירד
 .ענעמוקעגניירַא יד רַאפ קנַאב ענעי קידנכַאמ-יירפ ,וצ רעהַא לטנַאמ ןסַאנ םעד ןוא

 ַא ןיא דלַאב .רעדער יד גנַאג ןיא ןזָאלעג רעטייו טָאה וויטָאמָאקָאל רעד
 ןיא יז זַא ןדלָאמעג םיא טָאה רתסא ןוא ןטעליב יד ןעזכָאנ ןעמוקעג רעלָארטנַאק
 ןופ ןעמָאנ םעד ריא טגָאזעגרעטנוא השעמ תעב טָאה ןועמש ;עיצאטס ריא ןפָאלשרַאפ
 ,עיינ טימ ןוא ,טנַאה רעד טימ ןָאטעג-ךַאמ ַא זיולב טָאה יז רָאנ ,לטעטשירעגַאל ןייז
 םעד טלָאצַאב ,גנַאגמוא ןיא ןײרַא טשרע ןענייז סָאװ ,ןטָאנקנַאב עפייטש קידעקַאנק
 .טרָא ןטנַאקַאבמוא ןיטולחל ןענועמש רַאפ ,ןטייוו ַא ןיא טעליב-בָאגוצ

 רענעי יו םעד ךָאנ טגערפעגרעביא רע טָאה -- !טגנַאלרַאפ ריא טָאה ןיהווו --
 .געוו ןייז ןעגנַאגעג זיא

 יד -- יבא ?הנימ אקפנ ַא -- .טכַאלעג יז טָאה -- ..קירעביױב ןייק ,ץעגרע --
 ..יאדכ טינ עקַאט זיא קעה ןדמערפ ַא ןיא רעטציא ןגייטשסיוא ! ןרָאפעגּפָא טכַאנ

 .דנַאנַא טימ קידתומיענב טסעומשעג ןוא לסקַא וצ לסקַא ןסעזעג ןעמ זיא רעדיוו
 טילפרַאפ טַאלב ַא יװ ,ןגיולפרַאפ ןעוועג ןיוש זיא גנומיטש עקידרעירפ יד -- רעמ טינ
 .ןעגנַאפ טשינ ןיוש קירוצ ךיז טזָאל ןוא קנַאדעג ַא לָאמַא טילפרַאפ'ס יו ,טניוו ןטימ

 ריא זיא סרעטערט ענעגייא יד ףיוא ןצָאלג םעד ןופ ןוא טייקענמוס סנועמש ןופ
 ,גיוא ןייז ןיא סָאװ ,טיײקענרַאמכ יד ןוא -- טכַאלעגפיוא טָאה יז .שימָאק דארג ןרָאװעג
 .ןצילב עיולב ןיא ןקּוט ןעמונעג רעדיוװ טָאה

 זייווכעלסיב ךיז טקורעגרעטנוא ןסעװָאטַאק ןיא טינ ןַאב יד רעבָא טָאה וניבל וניב
 סרתסא ךיוא טָאה דלַאב ןוא ןגיײטשסיוא טפרַאדעג טָאה רע ווו ,לטעטשירעגַאל םוצ
 ץלַא טעוו'מ ןוא עלייוו ַא ךָאנ :הטילש ןייק םיא ףיוא רעמ טַאהעג טינ טייקרעטייה
 ..?קירעביוב , ןטייוו םעד ןיא טעליב ַא ןיוש טָאה יז דלַאב יװ : ןדייש ןפרַאד ךיז סנייא

 טָאה ,טבושייעג ךיז עגר רעטצעל רעד ןיא ךָאנ טרָאפ טלָאוװ'ר יו ,גוצ רעד ןוא
 ןיא לצנער ןוא טוה טימ .רעדער יד ןופ גנַאג םעד ןגעווטסעדנופ טלעטשעגּפָא ףוסל
 .ןענעגעזעג םוצ טיירג ,ןרתסא רַאפ ןענַאטשעג ןועמש זיא טנַאה

 .טגָאזעג רע טָאה -- ..ןגיױלפרַאפ ךיג וצ רָאנ ,טוג ןעוועג זיא'ס --
 .טקיטעטשַאב גנַאב יז טָאה -- ..קוק ןטימ טילפרַאפ עטוג סָאדלַא --
 סנייא רַאפ קידנזיײװנָא ,לטנַאמ םעד ךיז ףיוא קיליײא ןָאטעגיּפַאכ ַא -- טָא רָאנ

 םעד ןסירעגפיוא דָארג טָאה סָאװ ,ץילב םעד ןיא ןוא ,עזילַאװ רעד ףיוא ןענועמש ךיוא
 :גערפנָא ריא םעטּפַאר ןָאטעג דנעלב ַא טָאה -- למיה

 ..?ןפלעה טינ רימ ריא טליוו --
 .טרָא ןופ ןריר םייב ןטלַאהעג טָאה גוצ רעד .ןיוש טייצ עטסכעה יד ןעוועג זיא'ס

 -- רעדינ רעד ןיא ,ָאד ןוא ,ןכייה יד ןיא דײלקנקלָאװ סאד ןסירעג טָאה טניוװ ַא
 רעביא תוחיר טימ קָאש ַא טרעכעפעצ :תוגאד ערעכליב טַאהעג ּפָאק רעגנירג ןַײז טָאה
 ןוא סע טלביווש ריא טימ סאוו ,עקשַאמָאר יד -- ייז ןשיוצ :לָאט ןסַאנ שטיפ םעד
 רעסיז ןוא רעניד טימ ןרתסא ףיוא עייוו ַא טיג ןוא רעדלעפ עקַיייברעד ףיוא טלבידג
 ןוא טירש עכעלטע ךָאנ ..לּפעק םענעגאווצעג שירפ סעלעמהרבא ןופ יוװ ,טייקיטפוד
 טזײרּפש דלַאב .םורא םענופ ןליישסיורא ךיז ןעמענ "רעטיג סנועמש, עדמערפ יד
 .עמרַאזַאק רענעזעוועג א ןופ סעגנערשירעזייה ייווצ ןשיוװצ ןעמ
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 ןטלעוװ ייווצ

 רעד ןיא קידנקרעמַאב ,טגערפעג רתסא טָאה -- !טרעדנוזעגּפָא ױזַא סעּפע סאוו --
 .רעגַאל םענופ רעזייהניווו עטצעל יד דָארג טדיימ ןעמ יוװ רעטצניפ

 :ןינבילוש םעניא רעמיצ ןקיטייז ַא ןעמוקַאב .טושּפ -- טקילגעגּפָא רַימ טָאה'ס --
 ..ןשטנעמ ןופ ךעלטייוו יא ,זָאנ רעד רעטנוא טעברַא יד יא

 רעטצניפ רעד ןיא .רעמיצ ןייז ןופ ריט יד טָא ןוא ,ןינב"לוש רעד ,רע זיא טָא רָאנ
 עיצקעריד עשטייד יד ייברעד קידנעלדיז ,ּפמָאלטּפַאנ ןטימ ךיז טלגנַארעג ןועמש טָאה
 .טכאנייב ףױא םָארטשוצ-טכיל םעד גנורעקלעּפַאב-רעגַאל רעד ייב ןעמענקעװַא ןרַאפ

 טינ) ,ךעלטעבדלעפ ייװצ טימ :ךיז טקיש'ס יװ ,רעמיצ-רעגַאל ַא -- רעמיצ ןייז
 -ןליוק ַא טימ ,ןלוטש עקידנלעפ יד ןטייברַאפ םוצ ךיוא סרעיינ ,סרעגעלעג זיולב
 םענעגנָאהרַאפ-ךעלייל ןטימ ,עלעווייא םענרעזייא םעל עקטערובַאט רעקיצנייא ןוא רעמע
 ןופ ?עיצאניבמָאק, א -- שיט רעד .טנעװ יד ףיוא סעצילָאּפ עכעלטע ןוא רעטצנעפ
 .טנַאװעג לקיטש ַא טימ טקעדעגרעביא ןוא לקניוו ַא וצ טרַאּפשעגֹוצ -- ךעלטסעק ייווצ

 ראשז רעד טעילטעג ךָאנ טָאה עלעווייא ןטצייהעגנייא ,קיטנָאק ,ןיוש גנַאל םעניא
 ןלעטשוצפיורַא ךיז ןָאטעג רעדעפ ַא דלַאב ןועמש טָאה ,ןליוק לכ םדוק קידנגיײלוצ ןוא
 .דרע'רד ףיוא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,קיניישט םעד

 ןוא ןקָאז עטקייוװעגכרוד יד סיפ יד ןופ ןפרָאװעגּפָארַא עלייוורעד טָאה רתסא
 ןרעקּפָא ךיז ןענועמש ןטעבעג ,עזילַאװ ריא ןיא קידנעוט-רעטשינ ַא ןוא ,ךעלשטעל
 .ךיז ןָאטרעביא ןטימ ןרעוו קיטרַאפ ט'יז זיב ,ױזַא ןביילב ןוא רעטצנעפ םוצ

 התעיתעל ןכָארקרַאפ ןױש סנייא רַאפ רע זיא ,םיא טסייה עמ סאוו ,קידנעוט
 זַא ןוא ,ןפָא טרַאד זיא טפולרעביוא רעד יצ ןעזּוצכָאנ -- גנַאהרָאפ-ךעלײל ןרעטניה
 ןועמש טָאה ,עיציזָאּפ רעקידרעירפ רעד וצ ןרעקוצמוא ךיז ןעוועג טביולרעד םיא זיא'ס
 -ןעמולב קיברַאפ-לעטסאּפ -- קָארנגרָאמ םעד ןיא :רתסא ערעדנַא ןַא ןעזרעד ןרָאד
 -שירפ סאד ,ךישקעטש יד ןיא סיפ עסעוורָאב טימ ,סַאלטא ןצרַאװש ףיוא רעטסומ
 לגָאּפש ַא ןגיוא ענייז ןיא טַאהעג יז טָאה -- קיטסּפיל ןוא רעדוּפ ןָא ,םינפ ענעשַאוװעג
 ..ןח םעיינ

 ענעלָארדעגנָא שידניק ,עקכוּפ יד ןופ .טייהנזעװנַא ריא טימ לופ ןעוועג זיא בוטש יד
 םערַאװ ריא םורַא קיטפנַאז ןוא ליק ךיז טיירּפש סאוו ,ןטָאש םעד ןופ ,ךעלעפיל
 ןעוועג טינ זיא ןועמש ןוא ,דָאנעג טימ טקעמשעג טָאה ץלַא ןופ -- גיוא ןטלקניפעצ
 ..? רָאװ ןפיוא ָאד יז טציז רעדָא ,רע טמולח :רעכיז

 ךיז טָאה גייווצנירג רתסא ןוא רעקַאלפ ןיא ןענַאטשעג דלַאב זיא עלעווייא סָאד
 .טייצלָאמ ןקיטעּפשרַאפ םעד ןריוורעס וצ ןײלַא ןטָאבעגנָא

 ,ןגיױא עצרַאװש ,עלָאמש עריא ןוא טכַאלעג יז טָאה -- !השוריב רימ טמוק'ס --
 ייב טקוקעגסיוא טכער טשרע ןבָאה ,שטשילב םענעדליג ךעלעקנערּפש טימ טלקניפעצ
 קידלטעטשניילק ַאזַא -- טייהדניק ןייז ןופ טלעוו עצנַאג יד ."ךעלחישמ, יוװ ןענועמש
 ןיא םעד ןופ טבעלעגפױא טָאה -- דלַאװ ןוא עקנָאל טימ עקידנעמעטָא-טיירב
 ...ןוימד ןייז

 ןוא ,גנוליײטוצ-רעגַאל רעד ןופ ךעלטשער ןענופעגּפָא ךיז ןבָאה סעצילָאּפ יד ףיוא
 רתסא טָאה -- ןסַאפאז ענעגייא עריא ןופ טכורפ ןוא טשרּוװ טימ סאד קידנצנַאגרעד
 ןעװעג זיא םינּפ ריא .רעמיצ ןדמערפ םעד ןיא ךיז טערָאּפעג רעכיזמוא לסיב  ַא

 יװ .טבעוושעג -- יז זיא ןעגנַאגעג טינ .עלעווייא םורא שינערַאּפ רעד ןופ טמַאלפעצ

 ןטערטעצ וצ דָאש ַא זיא -- ןרתסא ,ריא ןוא טילבעג טלָאװ ריא רעטנוא דרע יד

 ) ...טיווצ םעד
 ןוא ןציז וצ ףיוא ןַײז לָאזס ,שיט םוצ לטעב  ַא לייוורעד טקורעגוצ טָאה ןועמש

 .געװַאב ןדעװטעי ריא טשרָאפעגכָאנ -- ןרתסא ןופ קילב םעד קידנדנעװּפָא טינ
 ןסיגנייא םייב ןגיובעגנָא סָאװטע ,ןקַאנ ןטנױרברַאפ-ןוז ריא ןופ טײקטקַאטעג יד

 ןענַאטשעג רתסא ןיוש זיא טָא רָאנ ...ךיז וצ ןָאטעג סיר א םיא טָאה -- ּפָארקוא םעד
 = .ןוא ,שיט םוצ ךעלעּפעט עקידנערַאּפ יד ןגָארטוצּפָא טיירג .עטכיילגעגסיוא ןַא
 .עטלמוטעצ ַא ,יִז טלעטשעגּפָא זיולב רע טָאה -- געוו םעד ריא קידנפיולרַאפ
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 ילאמ אשאלאמ

 ןוא ,עריא ןיא טכַאלעגניײרַא ןבָאה ,עטעינַאמוטראפ ןוא עיולב ףיט ,ןגיוא סנועמש
 .רעגניפ יד ןיא ריא ייב קיאורמוא ןרָאװעג רעדיוו זיא רישעג סָאד

 יז טָאה -- .ןטרַאװרעד טינ ןַאמ ַא ןופ יו ייס ןעמ ןָאק ףליה עסיורג וצ ןייק --
 !ןרעטש טינ שטָאכ רימ טלָאז ריא ,ןטעב ךיא געמ -- ןעלטרעוו וצ ךיז טוװּורּפעג
 ..ןעירבּפָא טינ ךָאד ךימ טליוו ריא

 רעגניפלטימ םענופ טלסײרטעגּפָא ןוא לשיט ןפיוא ייט םעד טלעטשעגקעוװַא טָאה יז
 .ןּפָארט ןקידוז ַא

 טיירב טנפעעצ טָאה ןועמש ןוא -- לשיט םענופ טמַארעגּפָא ןעמ טָאה ןסע ןכָאנ
 .ןסיורד םענופ טפול ענעשַאװעג שירפ סעינדָאב עצנַאג קידנזָאלנײרַא ,רעטצנעפ סָאד

 יו -- ןגיושעג -- ןסעזעג .לטעב ןפיוא ןרתסא ןבעל ןסעזעג ןועמש זיא רעדיוו
 טלעפ'ס ןוא רָאװ ןפיוא ָאד סעּפע טמולח סָאװ ,לגניי רעטמלוגרַאפ ,רעניילק ַא
 ..ךעלקילג ןייז וצ ףיוא טינ טשינרָאג םיא

 -גנַאהרָאפ עגרַאק יד קידנעגנירדכרוד ,טייקיטפול רעקידנסיורד רעד טימ דנַאנַאב
 רעד ןוא ,רעמיצ סָאד ןעמונעגנייא ךיג תוחיר עדרָאה ַא טָאה ,רעטצנעפ םייב הציחמ
 ךעלרעדנּוװ ױזַא טרָאּפעגפיונוצ ןוא ערעדנַא יד ןשיווצ ןופ טלייטעגסיוא ,חיר-עקשַאמָאר
 עקידרעביפ ןופ ץענ ַא םיא ףיוא ןפרָאװרַאפ טָאה ,טיײקטנעָאנ ריא ןופ טַאמָארַא ןטימ
 .הולש רעד טימ םיא ייב סיוא ןעוועג זיא דלַאב ןוא ןענַאמוט

 גנורעדנע עקידמעצולּפ יד ןעגנַאגטנַא טינ ריא זיא -- ?בירט ױזַא סעּפע סָאװ --
 ..טכַאנכַאװ יד --- יאדווא ,ונ -- טימעג ןייז ןיא

 ךלַאב זַא ,רתסא ,םעד ןגעוו טכַארט ךיא .טניימ ריֹא יו ,ױזַא טשינ דָארג .ןיינ --
 טכער טשרע ךיא לע ,ענענופעג םיוק ַא ,ןוא טכַאנ ענייש יד ןעקנַאצּפָא טעוו
 ...ןרילרַאפ ךייא

 ,טכַאנ רעד ןופ ףוס ןטימ זַא ,םעד ןגעוו רעסעב ןטכַארט טינ -- סָאװ רַאפ ןוא --
 ריא טָאה עשז ןעד ..טפַאשקנעב ַא רשפא ןעמַאלפפיוא טעוװ -- ןדניוושרַאפ ןיימ טימ
 ?ןעקנעב ןופ דסח םעד ןסעגרַאפ ךיוא ןיוש

 וצ ךעלגעממוא טעמכ ,רעװש שילרעטסיוא ןרָאװעג םיא זיא לָאמַאטימ ןוא
 טימ ןָאט יז לָאז ןוא -- ןרתסא ןעמענמורַא טעװ רע :ןשרעהאב רעטציא ךיז ןענָאק
 ...ליוו יז סָאװ ,םיא

 לטעב םענֹופ ךיז טלעטשעגפיוא רָאג ןרָאד ןועמש טָאה ךעלרעייפ ןוא סַאזגנַאל רָאנ
 .רעמיצ ןרעביא קירוצ ןוא ןיהַא ןזײרּפש ןעמונעג ןוא

 ןָאןצײלּפ סָאװ ,ןעגנוגער טימעג ענעסעגרַאפ גנַאל ןופ טעינילכרַאפ יװ
 ,רעטנַאּפשעג ,רעטבעלעגפיוא ןא לבריוועג עמַאס ןיא םעצולּפ ןעוועג רע זיא ,לָאמַאטימ
 טמורב סע זא ,וליפא טסוװעג טינ ןוא סעירק ןשיװצ שירעלעטשנייא ךיז ןגָארטעג
 ..ןוגינ רעטנדרָאעג טשינ ךָאנ ןימ ַאזַא םיא ןופ סױרַא ןיוש

 טעמכ ,ןטקַאהעגּפָא ןייז ןעמונרַאפ רתסא טָאה רעכעלטייד ןוא רערָאלק ץלַא
 ןָא טגָאזעגוצ ןוא הרובג טימ ןסָאגעגנָא ןעוועג זיא םורבעג רעד ..םורבעג ןקידלבוי
 .ןכָארבעג זיא םיא םורַא רעווילג רעד :םישוח עלַא טימ טריּפשרעד טָאה יז .רועיש ַא
 ..ןעגנַאלק טימ ןרעװ לופ ץלַא טעװ דלַאב -- רעמיצ סָאד ןוא ץרַאה ןייז

 ןקידלבוי טעמכ ,ןטקַאהעגּפָא םענופ ןטימ ןיא ,שינעלבריו רעד ןופ ןטימ ןיא
 ןוא גנַאהרָאפ םעד יצ ַא .רעטצנעפ םייב ךיז טלעטשעגּפָא ןועמש טָאה -- םורבעג
 .ןסיורד ןקיטפול םעניא ּפָאק םעד טערונעגנייא

 ,גנוגעווַאב רעקיטעּפמיא רעד ןופ ןוא עקשַאמָאר טימ טקעמשרַאפ רעפרַאש טָאה'ס
 טָאה -- גנַאהרָאּפ-ךעליײל רעד טייז ַא ףיוא ןרָאװעג טרעדיײלשרַאפ זיא'ס רעכלעוו טימ
 .ןרעטש ַא םעטּפַאר ךיז ןסירעגּפָא יו דלעפלמיה םענופ

 ףיירטשרעבליז םענופ ןעינגימייברַאפ ןקישַאר ןטימ טײלגַאב -- טעּפמיא סנועמש
 זַא ,ןלַאפעגנייא ריא זיא םיצולפ ..ןרתסא ןָאטעג עילעמשט ַא טָאה -- ןגיוא יד רַאפ
 רעטציא ןוא ,ריט עטכַאמרַאפ ַא קיטליגכיילג ןעגנַאגעגײברַאפ יז זיא גנאל ןבעל ַא
 ...ןענעפע ךיז יז ףרַאד -- טָא-טָא סָאװ ,ריטדָא-רעד רַאפ עטנַאּפשעג ַא ןייטש ךיז יז טעז
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 ןטלעוו ייווצ

 .ןענועמש ןופ ,רעמיצ םעד ןופ ןפױלטנַא רָאג רשפא .טרעטיצעגפיוא טָאה יז
 ...? רעכיג סָאװ ןפיולטנַא

 ןתעב ,גוצ ןיא ,רעירפ יו ,רעטצנעפ ןטלַארּפעצ םייב ,ןועמש ,רע טייטש טָא
 יז טלאוו ,םיא טימ ךיילגאב זַא ןוא ןגיוא עריא ךָאנ םיא ןעייג'ס זא ,רע טליפ ...ןגער
 ןוא ןליטש ןוא ןליק םעד ןופ טמוק סָאװ ,סעּפע ןיא רעװּפָא ןכוז טגעמעג ךיוא
 ? ןסיורד ןקיטפוד

 -עגסיוא שינרעטצניפ רעליוה ןופ טכַאנ יד טָאה רעטצנעפ טייז רענעי ףיוא רַאנ
 רעקיטכיל ַא ךיז טײרּפש רעטצנעפ םענופ טייז רענעי ףיוא ןוא ןטלעצעג טרעטסיימ
 זיא רעװּפָא ןייק זַא ,ןבירשרַאפ ,ךיז טכוד ,גנַאגנרעטש םעניא זיא'ס ןוא געווכלימ
 .ןַארַאפ טינ רעמ

 סָאד :ןברַאש םעניא ןרתסא ייב ןָאטעג עװָאילק ַא סעּפע ךָאנ טָאה עגר ןייא ףיוא
 ןדייב ייז וצ ךיז ןרעקמוא יז טעװ דלַאב זַא ,טסווװעג טָאה יז ..לאינד ןוא ...דניק
 קילבנגיוא םעד ןיא ןעוועג ןועמש ריא זיא ױזַא -- יצמעטָא םעד רַאפ טפול יו -- רָאנ
 שינעלזיר עקידניפוליגב יד ,קפוד רעקיטסַאה רעד ,ץרַאה קידלודעגמוא ריא .קיטיינ
 ,לופ ױזַא :םיא טימ טציא לופ ןעוועג זיא ץלַא -- ןרעדָא יד ןיא זיירקטולב םענופ
 ..ןליפעג ןופ סָאמרעביא אזא ךיז ןיא ןגָארטרעד טנָאקעג םיוק ןיוש טָאה יז זא

 ,רעטצנעפ םייב טרָאד טייטש ןוא טייטש .רעטנוא טינ ךָאנ ץלַא ךיז טיג ןועמש ןוא
 :שממ בוח-ןרע ןַא -- ליצ ןייא ךיז רַאפ טעז ןוא ,למיה םוצ רעטייל ַא ףיוא יו
 ..! ןרעטעלקרעד טשינ ,ךיז ןגָאזּפָא

 ..?ןברק רעד קיטיינ זיא ןעמעוו ,רערעיײיט ,סָאװ וצ
 !טּפַאשביל ןייז --- ןייוו יו ,ריא וצ ןָא-טגיינ סָאװ ,רעכעב םעד וצ ןלַאפוצ ,ןלַאפוצ

 טרעמולש סָאװ ,רעגַאב ןדליװרּוא ןקימיוש טימ ןשורַאב ןוא ןרעוו טשױרַאב לָאמ ןייא
 ןגרָאמרעביא טינ ,ןגרָאמ טינ .בײל ךעלשטנעמ ַא ןופ ןשינעפיט עטליּפשעצ יד ןיא
 ...!ָאד -- טנייה

 וצ רעכיג סָאװ ןענָאק וצ ףיוא ,קירב ןימ ַא ןעיובוצסיוא טכוזעג יז טָאה עגל ַא
 ןײלַא טפַאשביל יד זיא ,קיטרַאפ ןעוועג זיא קירב יד ךָאנ רעדייא רָאנ .ןענענעג םיא
 .קילג-ברע ןופ עילַאװכ ַא ףיוא ןעמּוװשעג ריא וצ ןיוש

 עלא טקידלָאגרַאּפ ןבָאה רָאה סרתסא .גנַאהרָאפ םעד קירוצ ןגיוצראפ טָאה ןועמש
 יד ןיא ןעמונעגנײרַא טָאה רע .ןליונק ךָאנ ךיז םיא ןיא ןוװּורּפ סָאװ ,ןשינרעטצניפ
 .םינּפ ריא טנעה

 ןיא טליונקרַאפ ,טפַאשקנעב רעטנעָאנ-דמערפ ןופ םעדעפ ענידיןיד ,ָא -- -- --
 ..טמױזַאב רעדנּוװ טימ ,עטסווועג טינ ,ןעגנוקָאלרַאפ ,ָא .זיורבפיוא םענעגייא ריא
 ...! טסול ןיא שינעקניזרַאפ-שינעקניז ,ָא

 -- ןעמונעגמורַא ךיז ןבאה "ןטלעװ ייוצ; -- -- -- ױרפ"ןַאמ ,ןַאמ-יורפ
 .קילג ןיא טגניליווצרַאפ
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 פפאר ןמחנ

 :ןתד

 :םהיפא

 :חרוק

 :ןעמיטש

 תהו

16 

 השמ
 רבדומ ןיא

 (עמעָאּפ עשיטַאמַארד)

 טקַא ןטשרע ןופ טנעמגַארפ

 עטקירדעג .קיטימכָאנ ,ןטלעצעג עיורג ןופ ןָאפ ןפיוא רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ
 טשלחראפ טגיל סָאװ ,ןומה ןופ ךיז ןרעה -- !רעסַאװ !רעסַאװ : ןצכערק .גנומיטש
 ,דרע רעד ףיוא

 ,גיוא ןיימ ןיוש ןגיוצראפ טָאה לּפענ ַא
 ןעמוג ןיימ טנערב רע טשרוד רעקידנדיינש רעד

 ,גנַאלש א טכירק'ס יװ ,זדנוא וצ טױט רעד טכירק סע
 .ןעמוק טשינ ליו רע ןייּפ ןופ ןזיילסיוא ןוא

 ,סָאבעלאב א טכארטעגסיוא ךיז טניה ןבָאה סע (זייב)
 ןקעל טציא קידהענכה ענייז טירט יד ייז ןלָאז ָאט
 ןַארַאפ סיפ סהשמ ףיוא גונעג ביױטש ךָאנ זיא סע
 ףקעלק עלא יז רַאפ ןוא ךייא ראפ טעװ סע
 ,קנאדעג ןיימ טרעטצניפראפ טָאה ןקלָאװ ַא
 ,םענייאניא ךייא טימ טזָאלעג ךיז בָאה ךיא ןוא
 ,גנַאלש ַא טרָאד ךימ טקיטשרעד טלָאװ רעסעב ָא
 ןענייווַאב טױט ןיימ ןיילא טציא ןפרַאד טשינ לָאז ךיא
 ,ךָארב ןופ ךָאנ בייהנָא םייב בָאה'כ טנרָאװעג
 ,ןשוג ןליטשיקיאור ןיא זדנוא ןשיװצ ןעוו
 ,ביל רעזדנוא ףיא טסעּפ ַא יו טָאה
 ..השמ רעד ךיז ןזיװַאב
 ,ריֿמ טימ ןייג עלא ךייא בָאה'כ ןפורעג
 ,ןביירטראפ טָאטש רעד ןופ רעגנערב-קילגמוא םעד
 ,ריט יד םס ןייז רַאפ ןעלגירראפ טָאטשנָא ,ריא טָאה
 ,ריפ עלַא ףיא ןכָארקעג םיא וצ טניה יװ
 ןביילב וצ טכענק ענייז ןרָאװשעג םיא ןוא
 .טיױט םעד ךיז ףיוא טעב רע ןוא םריבא טגיל טציא
 ,ןקילב סנתד ןגיוצראפ לּפענ ַא טימ טָאה טיוט רעד
 ףָאש יד ַָא טימ טציא ןעמאזוצ טגיל זיא
 ןקיטשרעד ךייא טעװ ןוא ןעמוק טעװ טיוט רעד זיב

 !רעסַאװ !רעסַאו (ןצכערק)

 ףרַאש ןוא קידתמא ןענעז חרוק ןופ דייר יד
 .רעסעמ ןופ טינש רעד זיא סע קידתמא ןוא ףרַאש יו
 ,ףרַאדַאב םעד ןענַאטשראפ ןטלָאװ רימ ןעוו
 .רעסעב ןזעוװעג זדנוא טלָאװ



 :חרוק

 :סחנפ

 :חרוק

 רבדמ ןיא השמ

 ;ךייא וצ ןענעז טדנעװעג הרוק ןופ דייר יד
 ,םריבא ןוא ןתד וצ ,רע יװ טייללדא וצ
 ;ךײלג ןעמַאזצ ךיז הצע ןַא טלַאה
 .ןריפרעד דלַאב געווסיוא םוצ זדנוא ןעמ לָאז ןוא

 (טורא םיא ןעלגניר .םריבא ןוא ןתד םיא ךָאנ ,ףױא ךיז טלעטש)
 ףרַאד ןעמ ןוא רערָאלק ַא זיא געווסיוא רעד
 ,ןרעלקרעד ָאד םיא ףיוא ןרילרַאפ טייצ ןייק
 ,ףרַאש רעסעמ א יו הנכס יד טרעױל סע
 ףרעוו ןטימעגסיוא טשינ ןָאק ןעמ טשרוד ןופ טוט ַא ןופ ןוא
 ,גנַאג םענופ עטלייצעג ןליימ יד ךָאנ ןגיל סע
 ןעגנַאגעגכרוד ןטכענ טָא ןענעז רימ סָאװ
 ,גנַאל ןוא קידנעשזדנָאלב טשינ געוו רעד זיא סע ןמז לכ
 ןעגנַאלרעד ךָאנ ןענָאק רימ ןשירצמ גָאטליוװו וצ קירוצ
 ,דרער'ד ןופ קלָאפ סָאד ףיוא לעטש ,ייג ,ןתד ,וד
 ,ןעלמַאזראפ ךיז לָאז קלָאפ סָאד ,קיױּפ ,םריבא ,וד ןוא
 ,דרעװש רעקידהנכס רעד ראפ ערעייז ןגיוא יד ןענעפע לעוו'כ
 ןדמַאז יד טָא ןזָאלראפ דיירפ טימ ןלעװ ייז זיב

 .(דרע רעד ןופ ףױא טײטש תוחוכ עטצעל יד טימ ,טשלחראפ)
 ,טכענק ַא ןופ טייקשלאפ יד ריד ןופ טדער סע
 ןסעגעג טיורב ןייז טאז הפרח ןיא טָאה סָאװ
 ,טכעלש זיא'ס זא ןגָאז ןצ ןופ לָאמנייק טשינ סייוו ןוא
 ףסערפעצ ןיוש םירעוו ןבָאה ןסיוועג ןייז לייוו
 ,טור יד טקעטשעגניירא טנַאה ןייד ןיא הערפ טָאה'ס
 ,רעדירב וטסָאה ןגָאלשעג ירב ריא טימ ןוא
 ,טוג ןועװעג זיא ןכײלג סנייד ראפ ןוא ריד ראפ
 .רעדיו ךיז ראפ הבוט יד טציא וטסכוז
 ,ןיּפ ןייז ןיא טלבוטעג ךיז טָאה קלָאפ ןעוו
 .ןדָאבעג םענייז טולב םעד ןיא ךיז וטסָאה
 ,ןיז טשינ טכענק ןייק קלָאפ סָאד רעמ ןיוש לי סע
 .םידבעל דבע ןא ריד וצ ןייז ןוא

 (עזיוּפ)

 רעצ ןופ ךיז ןרערט ןיא טדָאב סע
 ,רע טנייוװַאב ןייּפ רעזדנוא ,השמ רעריפ רעזדנוא
 רַאג ןיא טָאג וצ ענייז טנעה יד טקערטש ןוא
 ןטניווועג סנ ןייז טימ ןעניישרעד לָאז רע
 ,טמעלקראפ קלָאפ סָאד טָאה סָאװ טשרוד םעד טליפ רע
 ןעמוג ןקידנקירט רעזדנוא ןופ ץיה יד טנערב םיא
 ,טנעה ענייז ןופ ןעקנירטנַָא זדנוא טעוװ רע
 (פשלחראפ טלאפ) !ןעמוק זדנוא ףליה עסיורג יד טעװ סע םיא ןופ

 ןוז עקידנענערב יד טָאה'ס ןעמעוו
 ,לכש ןּפָארט ןטצעל םעד טנערבראפ טשינ ךָאנ
 .ףופרעד ןיוש ןדייר ןענָאק טשינ רעמ טעװ
 ןכיירגרעד ןעו ןבעל םוצ ךָאנ ןרימ זא
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 ּפּפַאר ןמחנ
 יי רייט טישעטטסטססס...........................ייייייקק-יק קיל.

 :ןתד

 :םריבא

 :סחנפ

 :חרוק

 : הרופצ

 :חרוק

 :ןתד

 :החופפ

 :חרוק
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 ,גילפ א יװ טשלחראפ ןיוש טסגיל וד ךיוא
 ,לגילפ יד טנערבעגּפָא ךיז םאלפ ןיא טָאה סָאװ
 ,קירוצ ךיז ןעמענראפ ןיוש ןזומ רימ
 !לגיז ןייז ןיא זדנוא טמעלקראפ טיוט רעד טָאה'ס רעדייא

 ,ּפָאק ןיא גיױא ןייז טלַאה קידנעטש רעגולק רעד
 ,ןפָא ןענעז ןקילב ענייז תמא ןראפ ןוא
 ּפָארא געוו ןופ טלָאװעג טשינ ,עושוהי ,ןונױב טָאה סע
 ןפָאלעג טשינ טייקדנילב ןיא זדנוא טימ זיא ןוא

 ןה סמירמ וליפא טָאה סע
 ,רעדנאוו ןיא ךיז ןזָאל וצ טקָאלעג טשינ םיא
 ,ןייטשראפ טנָאקעג ךָאד רע טָאה עביל ןייז ןיא ןוא
 ,ןיטש ןוא דמַאזרבדמ םעד ןופ רעסעב זא
 .טרָאד דנַאל ןטעפ םעד ןיא ןביילבראפ וצ זיא
 ,ײרט רע טעװ ןעניד רענייז טימ דרעוװש טימ
 .םירצמ דנאל סָאד ןוא הערפ גינעק םעד
 ,יירפ ןביילב וצ ןיילא זיא רעסעב
 .ןעיירפַאב וצ םענעי ןגרָאז וצ יװ

 ,רעגַאב ןייז טפַאשטכענק ןיא טעז'ס רעוו

 .גנויירפאב רעתמא וצ ןייז הכוז טשינ ןָאק רעד

 ,דנַאל ןקידעפש ןיא טכענק רעטסכאווש רעד
 ,טרעװ דימ טשינ ןטעברא עטסרעווש ןופ
 ,דנאנאב ָאד עלא עיירפ ןענעז רימ
 ! ובדמ ןטנערבעגנָא ןיא רימ ןלעוװ ןייגסיוא רָאנ

 (:ריא טקרעמאב חרוק ,טלעצעג ריא ןבענ טניײישרעד)

 ?זדנוא ןופ טציא ךיז טלַאהַאב סָאװ ןַאמ ןייד זיא וו

 ?רעריפראפ רעד ,רעריפ רעזדנוא ,השמ ,רע זיא ווו

 ,רעצ םעד ןעז ןעמוק רע לָאז וצרעהא
 ,רעדניק ןופ ןוא סעמאמ ןופ ,דניר ןוא ףָאש ןופ
 ,רַאג ןקידנענערב ןיא טשרוד ןופ סיוא ןעייג רימ
 !רעדנילב ַא יװ ןגױא יד טכאמראפ רע ןוא

 ,טשרוד ןופ זיא ןלָאװשעג גנוצ יד רימ ךיוא
 .ןעמוקוצמוא ָאד טּפעלשראפ רע טָאה ךימ ךיוא
 ,קירוצ זדנוא ןריפ רע לָאז ,טלעצעג ןייז וצ טנענעג
 .םענורב א ןענעפע זדנוא דלַאב רע לָאז רעדָא

 ,טכענק עטרַאנעגּפָא ריא דרער'ד ןופ ףיוא טייטש
 ,ןענענעג םענייז טלעצעג םוצ םערוטש טימ
 ,טכערבעצ ןזדלַאה רעייא ןופ ךָאי ןשלַאפ ןייז
 !ןענערבראפ טלעצעג ןייז ןיא םיא ןלעװ רימ

 (טלעצעג סהשמ ףױא ןפרַאװ וצ ךיז טיירג טרָא ןופ ףױא ךיז ןלעטש לייט ַא)



 :סחנפ

 יתד

 :חרוק

 : תולוק

 :םירמ

 :עלא

 :םירמ

 רבדמ ןיא השמ

 :(געוו םעד ײז טלעטשראפ ,תוחוכ עטצעל יד טימ קיטסַאה ףיא ךיז טלעטש)
 ,דניצא עקיצומש םירעוו ריא טכירק ווו
 !טרָאד טלעצעג ןכעלטעג םוצ טפיג רעייא טימ

 ,בָאר רעטקילפעגסיוא ,ךיז געו ןופ םענראפ
 !ןוש טלעװ רענעי ףיוא דלַאב ךָאד טסיב וד

 !רעייפ רעדָא רעסַאװ (דליוו)

 !רעסאוו !רעסאוו (:ןעיירש ןוא ןצכערק)

 סחנפ .עײרשעגסױא טימ ,טלעצעג סהשמ וצ ןומה רעד ךיז טזָאל דליוו)

 (ןומה רעטעוועטנובעצ רעד טערט םיִא רעביא .דרע רעד ףױא טגיל

 עלייו ַא .קלָאפ ןופ םערוטש םוצ וצ ךיז טקוק ,טלעצעג ןראפ טנײשרעד

 טּפַאכ םירמ .קירוצ סָאװטע ךיז ןעיצ קלָאפ סָאד ןוא חרוק .ליטש טרעװ

 .תובהלתה רענעבירטרעביא טימ ןעגניז ןָא טבױה ןוא קױּפ םעד לענש

 ,ךיל א טציא ןעגניז לעווכ טָאג ןקרַאטש רעזדנוא ראפ
 ,ךיל א טציא ןעגניז לעוו'כ סנ ןסיורג ןייז .ראפ
 ,יירפ וצ טריפעג זדנוא טפַאשטכענק ןופ טָאה רע
 .דיל א םיא ראפ ראפרעד טציא ךיא גניז

 ,םי ןיא טגיל ןעקנורטראפ ןהערפ ןופ ןגָאװטײר רעד
 ,םי ןיא טוט ןגיל עטסעב ענייז רעטייר יד
 ,גערב םוצ זיב ןקורט רעבירא ןענעז רימ ןוא
 .םי ןיא טיט ןגיל ןהערפ ןופ רעגלָאפכָאנ ןוא

 ,סנ ןסיורג םעד ןופ לארשי קלָאפ עשז גניז ,ייה
 ,סנ רעסיורג א יװ ןזיװַאב ךיז טָאה טָאג ןעוו
 ,םיא ןזיועג טָאה ןוא רַאה רעזדנוא ןהשמ וצ
 .סנ ןסיורג ןופ געוו רעד לעה טקידנעלב'ס ווו

 .טָאג ןופ טכענק רעד ,השמ ןייז לָאז טשטנעבעג

 ,לָאט םעניא טרעדינ ,רעטכעט סלארשי טמוק ,ייה
 ,לָאט ןיא טייו ןעגנילק רערעזדנוא גנַאזעג לָאז
 ןעזרעד טציא ןבָאה רימ סָאװ טייהיירפ ןופ
 .לָאט ןיא רעטציא ץנַאט ןוא דיל ןעגנילק לָאז

 ,םריבא ,ןתד ,חרוק ,הרופצ ץוח .גנַאזעג סמירמ טימ ןסירעגטימ ןרעוו עלַא)

 .ף"יז א ףיא ןיײפש'ןבצַלב עכלעװו

 : (ןעגניז .ץנַאט ןיא ךיז ןזָאל ןעמירמ טימ עלא

 ןענכ וצ זיב םירצמ ןופ

 ,ןַאראפ געוו רעכיילג ןיײק יא

 רַאה רעזדנוא השמ םיא טָאה

 ,םי םעניא ןענופעג

 .םי םעניא ןענופעג
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 ּפּפַאר ןמחנ
 יט ה קט טעעשששששששקקקכק2 22. 2{

 ,טנורג ןזיב אנוש רעד טקניז
 ,טימ ןעקניז ןגָאװ ןוא דרעפ
 ,ראה רעזדנוא השמ זדנוא טריפ
 ,ךדיל ןוא ץנַאט טימ גערב םעד וצ
 .דיל ןוא ץנַאט טימ גערב םעד וצ

 (פָא)

 ,ןײטש א ףױא דימ 'ךיז טצעז .ןצנַאט וצ ףױא טרעה) :םירמ

 (.טנעֶה יד ןיא םינפ סָאד טבָארגראפ

 ,סנ רעקידנטכױל רעסיורג רעד טור סע
 ,ןעמוטש םעד ןייטש-רבדמ ןפיוא וליפא
 ,טסערּכראפ ץראה ןײמ טלַאה טעמוא ןַא רימ רָאנ
 ףעמוקעג טשינ זיא רימ וצ סנ ןיימ

 ,לָאמַא יו רעטיול ןייז דיל ןיימ ןָאק יװ
 ,ןגוא עניימ ןלארטשעצ ךיירפ יד ןוא
 ,לָאט םעניא ןדנווושראפ זיִא רעטסבַיל ןיימ
 .ןגיובנגער ןופ טכַיל סָאד טדניושראפ'ס יװ

 ,טכַאלש ַא טציא טרָאד טריפ רע ןיורק סהערפ ראפ
 ןסעגראפ ןיוש רע טָאה טפַאשקנעב ןיימ ןיא ןוא
 ,טכַאנ יד יוװ ךיז גָאט ןיימ שינרעטצניפ ןיא טליונק
 .ןתעל-תעמ יד רעיורט ןיא ךיז ןעלקיוו'ס ןוא

 ,גנַאלש ַא יו םירוסי ןיא ךיז בייל ןיימ טליונק
 ףעמורב וצ ףיוא טשינ טרעה סע ץראה ןיימ ןוא
 ,גנאג ןייז ןעזרעד וצ רַאג ןיא טראוורעד גיוא ןיימ
 .ןעמוקעג טשינ זיא רע ןוא

 :(שינַאריא .ריא ןצ טײג ,ירפ סהשמ) :הרופצ
 ,דניק ןיימ ,טצמוא טָאה ןענַאװנופ
 ?ןגיוא עיולב-למיה ענייד ןיא טור סָאװ
 טניוו-רבדמ רעד טציא וליפא טגניז'ס ןעוו
 ,טדניוושראפ ןוא ןיוש טנירעצ קלָאפ םעד ןופ טייקדימ ןוא
 יי ?ןגיובעג ָאד וטסציז םענייד רעיורט רעביא

 ,טכארבעג ריֿמ םיא דיירפ עסױרג יד טָאה סע :םירמ
 םינפ ןיימ ראפ ָאד טכעשו שטעג קידעבעל םיא
 ,טכַאנ יד יו רעטצניפ טרעוו ןוז יד ןעוו ,ןגערפ וצ סָאװ זיא
 (טנייװ) !ןגָארטרעד טשינ רעמ דיירפ יד ןַאק ןעמ ןוא

 ,ךעלדנעמוא רע זיא ריד רַאפ סָאװ ,רעיורט ןופ טסדער ֹוד :הרופצ
 .ךעלדנעטשרַאפמוא ןוא דמערפ זיױלב רע זיא רימ רַאפ

 ,טכיל ןגעוו ןדייר רעדנילב ַא ןָאק יו :םירמ
 ?רעפעלסַאב ןופ הוואת ןגעוו סירס ַא ןוא
 ,טכירעגמוא ,ךעלדנעטשרַאפמוא ריד זיא רעיורט ןיימ
 ,טכיל סָאד ןיישנענוז ןופ רע טלעטשרַאפ רימ רַאפ
 ,רעפעשַאב ןייז טפַאשקנעב ןיימ זיא'ס ןוא
 ,טכענ עקידנקיטש ןיא ץרַאה א ןַאק'ס ןעוו
 ןוז רעד וצ ןעקנעב וצ ןרעוו דימ טשינ
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 רבדמ ןיא השמ

 :הרופצ

 :םירמ

 :התופפ

 : חיה

 :עושוהי

 :םירמ

 :טעבעג ןיא ןעשטּפעש עסייה ןּפיל ןוא
 ןונ 7 ןּב
 2.3 ןב

 ,שלַאפ רעיוהעגמוא זיא ןַאמ ַא ןופ עביל יד
 ,ןרַאד םעד גייווצ-רבדמ ןופ יו זיא טפארק ריא
 ,בייל ןגנוי ןייד גנַאל ןטיברַאפ ןיוש טָאה ןונ - ןב
 ...ןהערּפ ייב לַאשרַאמדלעפ ַא ןייז ןופ םור רַאפ

 {ףיוא טגנירּפש)
 ,ריד ןיא גנַאל ןיוש טציז סע גנַאלש עזייב ַא
 ,עסיױרג ןליפעג ןָאק יז טפיג ריא טימ ןטיוט סָאװ
 ,ריד וצ ןאמ ַא ןייז ךיוא ןַאמ רעסיורג רעד ןָאק יו
 ...?השמ ךיז ןרעטצניפרַאפ טכיל ךעלטעג ןייז ןָאק יו

 ,ןַאמ רעדעי יו רימ וצ דמערפ זיא רע ךיוא
 ,ןֿפוס-ןיא וצ זיב טדער רע טָאג טימ רָאנ ןוא
 ,רַאג ןיא ילג ךיא טכענ ןיא ןעוו ןוא
 (דליוו טכַאל) -..ןֿפָאלשַאב ךימ ןעמוק לָאז רעטייווצ א ,טשינ רע טזָאלרעד

 (.ּפָא)

 עקיכליה ןעמ -טרעּה גנולצולפ -.קלָאפ ןופ ןעגניז סָאד טרעה ןעמ)
 ((עושוהי' !עושוהי :ןפורסיוא-דיירּפ

 ,דניצַא ןרעיוא עניימ ןרעה סָאװ
 ?האובנ עקיטכיל ַא רָאנ סע זיא יצ
 .ָאד ןיב ךיא ,ךיד עז ךיא ןוא ךיד רעה ךיא
 רעהַא םוק
 !עושוהי

 (.קלָאפ סָאד םיא ךָאנ .ןײרַא טמוק)

 ,קלָאפ .שידלעה וד ,טשטּבעבעג יז ָא
 ,טפאשגנע רעקידתודבע ןופ טיירפַאב טסיב סָאװ
 ,גנַאג ןקידמיסנ רעיא ןופ טרעהעג טכַאלש ןיא בָאה'כ ןעוו
 . ,טפַאשקנעב צסייה ,ַא טּפַאכעגמורַא ךימ טָאה
 ,דרעװש .עטכייל ןַײמ ןרָאװעג רימ זיא רעווש
 ,ןהערּפ ןופ םור ןרַאפ ןביוהעג יז בָאה ךיא סָאװ
 ,ףרַאש ריא טרעקעגסיוא דלַאב טָאה יז ןיײלַא
 .גנײרפַאב ןיא ןפלעה וצ קלָאפ ןגייא ןיימ

 (עמירמ וצ)

 ,ןלָאמעג טָאה טפַאשקנעב ןיימ טלַאטשעג ןייד ךיוא
 ,גיוא ןייד ןיא בָאה'כ ןעזעג ענרעבליז ַא רערט ַא
 ,ןלאט .ןוא גרעב .ךרוד ,םי ךרוד טליײאצג ךיא ֿבָאה
 ,ןלָאצַאב ןצ עביל טימ רערט עסייה ןייד
 .גיונראפ'כ םעניימ ּפָאק םעד ,עטסביל ןיימ ,ריד ראפ

 ,לט 'ןקידעפש טימ זיא ןעקנורטעגנָא ןטרָאג רעד
 ,ןעמולב ענייז ןענעז קיטפנַאז ןוא שירפ

11 



 ּפּפַאר ןמחנ

 ,לַאװקרעסַאװ ןליק םוצ רעקיטשרוד ַא יװ
 ףעמוקעג זיא רעטבילעג ןשעלרַאפ טשרָאד ןייז

 ,רעװש םיורגלימ ַא יװ ןטפנַאז טימ לופ :עושוהי
 ,ןגיובעג םענייז לַאװק םייב טייטש רעטבילעג
 ,רערט ןייד לע ךיא ּפיל עסייה ןיימ טימ
 ןגיױא ערָאלק ענייד ןופ ןשוקסיוא

 (גנַאזעג טימ ּפָא טייג קלָאפ סָאד .עזופ (ךיז ןשוק)

 ?טיירפַאב קלָאפ ןייז טָאה סָאװ ,רַאה רעד זיא ווו

 ?השמ ,רענייד רעדורב רעד ,רעריפ רעד זיא ווו

 ,טניישרעד ןוז יד רָאנ יװ ,גָאט ןעירפ ןופ :םירמ
 ,ןטעּפש םעד גנַאגרַאפנוז זיב ןוא טנװַא זיב
 ,טניישַאב טכיל ןיא ,טייטש רע גרַאב ןפיוא
 .רע טעב תובָא ענייז ןופ טָאג םעד וצ ןוא
 ,טלעטשרַאפ םענייז ןייש ןיא םיא טָאה טָאג ןוא
 ןענַאקרעד ןוא ןעעז טשינ טכיל ןייז ןיא םיא לָאז ןעמ
 ,טלעטשעגקעװַא טנַאװ ַא םיא ןוא קלָאפ ןשיװצ
 .ןנע - דומע ןקידרעכיור ,ןטכידעג ַא

 ,טכַארּפ רעקידננע דומע ןופ טייקלקנוט יד :עושוהי
 ,ןסיורָאפ עקילייא וצ קלָאפ סָאד טקָאל סע
 ,טכַאלש ןופ טייקרעכיז ןיא ןָאק יז ,רעבָא דרעװש יד
 ...ןסיורג םעד גיז םעד וצ ןריפרעד קלָאפ סָאד

 ,ןייש עסיורג- ךעלטעג יד ריד רַאפ דמערפ זיא (ןקָארשרעד) :םירמ

 ?איבנ רעזדנוא ,ןהשמ ,םיא געוו םעד טזייוו סָאװ

 ,לעהיקידנעלב ןטכיױל ןָאק האובנ רעד ןופ ןייש יד :עושוהי
 ,ןביוהרעד ןענעז ןייש וצ סָאװ ,רָאנ יד ראפ
 ,לעװש רעייז וצ עטעװָאקרַאפ טכענק רַאפ טשינ ןוא
 .ןגיובעג זיא רָאנ טור ראפ רערעייז ןקור ןוא
 ,געוו ןופ ףוס םייב ייז ףיוא קילג סָאד טרַאװ סע
 ,ןעגנַאלרעד רעקיליײא ןזומ ייז ףוס םעד וצ ןוא
 ,גערב ןופ טכיל ןייק ןעז טשינ טכענק ןייק ןָאק סע
 .ןעגנַאלרַאפ עשידרע ענייז טלקנוט סָאװ ,טכיל עטייוו ַא

 רַאה רעד טָאה'ס ןביולג ןופ לייז-רעייפ טיט :םירמ
 ,גנוטיירטש רעדעי וצ קלָאפ ןייז טלעטשעגפיוא
 ,דנַאל ןטסיװ ןיא ,וטסנָאק ןייש עכלעוו
 ,טנַאה רעקידרעביפ ןיא קלָאפ רַאפ ןביוהפיוא
 ?ןטייברַאפ ןייש - האובנ וטסנָאק סָאװ טימ

 ,ףרַאש עקידנעָארד ַא דרעװש ןופ ץנַאלג רעד זיא סע :עושוהי
 ,ןליוו ןיא ןליוומוא ןצלעמשעצ ןָאק ןוא
 ,געוו ןקידהנכס טימ טרעצנַאּפרַאפ קילג סָאד טגיל'ס ןעוו
 ,געטש ןדעי ַא ןופ טרעיול שואי ןוא
 ןליטש ןפַאה םוצ דרעוװש רָאנ ןָאק ןריפרעד
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 רבדמ ןיא השמ

 :חרוק

 -רעד סע !גונעג !גונעג :ןעמיטש טרעה ןעמ .תולוק ליפ ןופ שיױרעג)

 (קלָאפ סָאד ײז ךָאנ ,םריבא .ץעתד ,הרוק :ןענַײש

 ,ןַאמ רעד זיא ווו

 !ודנוא טפעלשרַאפ דמַאז -רבדמ ןדליוו ןיא טָאה סָאװ

 (ןגייוש ךרוד ךיז ןקוק) :עשוהי ,םירמ

 :ןעמיטש

 :ןהד

 :ןעמיטש

 :םירמ

 : םריבא

 :עושוהי

 :רורפ

 ,טכַאמ ןייז ןופ רעסערג זיא רעריפ א ןופ ןוימד רעד
 ,ןריפ טשינ זדנוא ןעמ ןָאק ןוימד טימ זיולב רָאנ
 ,טכַאנ עקידנעָארד ,עטיוט ַא זדנוא רַאפ טגיל סע
 ,טכַארבעג ָאד זדנוא רע טָאה דנַאר ריא וצ ןוא
 .ןריפרעד טציא םוקמוא םעד וצ זדנוא ליװ ןוא
 ,דניר ןוא ףַאש ןגיל סע טשרוד ןסייה ןיא
 ,רעסַאלב ךָאנ דמַאז רעד יוװ זיא דניק ןוא יורפ ןופ גיוא סָאד
 ,דניצַא ָאד ןייגסיוא טשינ קלָאפ סָאד ליװ סע
 !רעסַאװ ןליוו רימ

 !רעסַאװ !רעסַאװ

 ,טפעהַאב ןטרָאד טָאג טימ ךיז טָאה רע ןוא
 : ,ןעיירשעג ערעזדנוא וליפַא סיוא טשינ טרעה ןוא
 : ,טיירג ןוא ךָאנ ןפָא טגיל קירוצ געוו רעד
 ,טױט ןופ לָאט םעד טָא ןזָאלרַאפ דלַאב ןזומ רימ
 !ןעיײג רימ !קירוצ ךיז םירצמ ןיא ןרעק רימ

 זדנוא רעריפ ַא רעװ וד

 !ןעייג רימ ריד ךָאנ

 ,דנַאש רעקידתודבע ןופ ,טכענק ןופ קלָאפ ָא

 !ןכייצ סטָאג ןעז וצ טרעוו טשינ טסיב וד

 ,סיורָאפ ןכעלטייוו םעד וצ ןכיירג טשינ ןָאק ןעמ
 !ןכיירגרשד ןוא ןענַאּפשרעד קירוצ םוצ ןעמ זומ

 טנוה ַא ןָאק יו ?קירוצ טגָאז רעוװ ?קירוצ
 !רעגעלש ןייז וצ ןפיול ךָאנ ,רענעגָאלשעג
 ,דנוו רעייא טפַאשטכענק ןופ שירפ ךָאנ ךייא ייב זיא סע
 !סרעגעלעג ערעייא ףיוא טייק יד טרָאד ךָאנ טגנילק'ס ןוא
 ,ןייּפ יד ךייא זיא סיז ןוא טכענק טייז ריא רָאנ
 ,ןעגנולשעגנייא םעטָא יו ריא טָאה דנַאש יד
 ,טכירעגמוא ןוא ןעזרעד ןוז יד ריא טָאה
 ןעגנוצ עטר יד טקעטשעגסורַא טניה יו
 ,קירוצ ןבעג טָארט ַא רעװ ןוװרּפ לָאז
 ,ןסַאלב םעד ןייש-הנבל םעד ייב רעווש ךיא
 ,קירב ַא יװ ןביילב ָאד ףוג רעטיוט ןייז טעװ סע
 (דרעװש יד טיצ) !רעסַאװ קילַאװק וצ סיורָאפ ןייג ןלעװ סָאװ יד רַאפ

 ץרַאה טשלחרַאפ ןיימ וצ דרעוװש ןייד קערטש

 ,רימ ביג רעסַאװ רָאנ
 !רעסַאװ
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 ּפּפַאר ןמחנ
 םעשקקשקעטנקקעשטקטשה עשיר :55155:54 לט טשעט יי עה = קה

 !רעסַאװ !רעסַאו :ןעמיטש

 קלָאפ סָאד ,השמ ְךיִז טזײװַאב ןומה ןרעטניה .ליטש עלַא ןרעוװו גנולצולּפ

 םריבא ,ןתד ףיוא קילב ןייז טפרַאװ השמ .קערש ן'א .רעדנַאנַאפ .ךיז טקור

 ;עשוה ופ רדרעװש רענעגױצעגפױא ףעֶד .ףלוא .ךַאנרעד ..חרוק .ןוא

 .טרענייטשרַאפ טביילב

 ,ןֹונ ןופ ןוז וד טשטנעבעג ייז (עושוהי וצ) : השמ
 ןעמֹוקעג טסיב ןטיירפאב םענייד קלָאפ םוצ

 (ןהשמ וצ ךיז טקוב .דיש ןיא דרעװש יד טלַאהַאב) :חרוק

 ,ןעמוקעג דרעווש ןופ םאלפ טימ זדנוא וצ זיא רע :חרוק

 .םענורב א רעהא טכארבעג זדנוא רע טלָאװ רעסעב

 ,יירט ןעגנַאגעגכָאנ ריד זיא סָאװ קלָאפ סָאד :ןתד
 ,רעבירא זיא ףוס-םי ןכרוד הליפת א טימ
 ,יֵלַב יו טילג ןוא טשרוד ןופ טציא טשלחראפ טגיל
 .רעבירג ךיז דמַאז םעד ןיא טלפייווצראפ טבָארג ןוא

 ,גנוצ רעטקערטשעגסױא טימ אובר םישש ןגיל :םריבא
 ןעמוג רעַײז טנקירטעגסיוא טָאה טניוו-רבדמ רעד
 ,דמַאז םעניא ןייגסיוא טשינ קידעבעל ליו קלָאפ סָאד
 ,טנַאה עקידנפָארטש ןייד זדנוא ןופ וצ םענ
 !ןעמוק ליו קלָאפ סָאד רעשירצמ עפש ֹוצ קירוצ

 !רצסַאװ !רעסַאו (:ןענײוװ ןא ןצכערק ,ןעײרש) :ןעמיטש

 ,ןוז רעטלַארטשעצ רעד ףיוא ךרודַא זיא ןקלָאװ ַא :השמ
 ,ןגיוא ערעייא טּפעלקרַאפ שינרעטצניפ טימ טָאה ןוא
 ,ןופרעד טשינ רָאג טסיױו ריא ןוא םורַא לַארטש םעד טכוז ריא
 ןגױבעגנָא ָאד םיא רעביא טייטש ריא זַא

 ,םיור ןעיירפ םוצ זיב רעקידלפש טֿפַאשטכענק רעד ןופ ַא
 ןגױצעגסױרַא טרַאד ןופ ךייא ןביולג טימ טָאג טָאה
 ,םיוב רעטסכַאװש רעד טניוו-רבדמ ןיא יווװ טייז ריא ןוא
 ,םיוק םיא טרירַאב טניו רעטסנעלק רעד ןעוו
 .ןגיֹוב ןוא ךיז ןגייווצ ענייז ןכערב
 ,טָאג ןופ דרע עצנַאג יד דסח טימ לופ זיא'ס
 ,ןלַארטשַאב םיא עביל טימ לָאז ןעמ ,ןייטש רעדעי ַא טרַאװ סע
 ,טָאבעג סרַאה ןפיוא ןליפַא ןייטש רעד ןַאק סע
 ןלַאװק-רעסַאו יד ךייא רַאּפ ןענעפע

 ,טסָאה םענייד ןקעטש טימ ןעוו .סנ םעד זייוַאב :חווק
 ,רעבירַא ןענעז רימ ןוא ןטלַאּפשעג םי םעד
 ,םיטש ןייד דלַאב ןרעהרעד לָאז רע ,ןייטש םעד גָאלש ןקעטש טימ
 ,םיא ןופ .ןענעפע ןלַאװק יד לָאז רע
 ,.אובר םישש ענייד ןעקנירט ןלעוװ סע
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 רבדמ ןיא השמ

 :ןעמיטש

 :השמ

 :עושוהי

 :השמ

 :םירמ

 :עושוהי

 :השמ

 !ןייטש םעד גָאלש !ןייטש םעד גַאלש

 ,ץרַאה ןייז ןענעפע טשינ ןייטש ןוליּפַא ןָאק סע
 ,ןקעטש ַא ןופ עכעלקיטייוו ןופ ּפעלק ןופ
 לַאװק ןייז לעוו'כ עביל טימ ןוא ןביולג טימ
 ןקעלּפטנַא ךייא רַאפ םיא ןוא ,ןענעפע

 (עזיוּפ)

 ,טלעצעג ןייז ןיא שטנעמ רעדעי ןעור לָאז
 ,ןסַאלב ןרעטשנגרָאמ םעד ןופ ןייגפיוא ןזיב
 ,טלעוו סטָאג ןקיטכילַאב ןוז יד טעוו'ס רעדייא ךָאנ
 ! רעסַאװ טימ ןעקנירטנָא ךיז טעז וצ טעוװ ריא
 (םירמ ,עושוהי ,השמ :ןבײלב םע .קעוַא ןעײג עלַא)

 ,יירפ טימ טכַאמעג טַאז ךיז קלָאפ סָאד טָאה'ס רעדייא ךָאנ

 ,ןקינעּפשרעדי שיטכענק סע טוט

 ןייז טציא טכענק ןייד לעװװ ךיא ,דרעװש ןיימ גנערב ךיא !רַאה ןיימ

 !ןקינעטרעטנוא ריד טכענק יד לעוו'כ םערָא ןיימ טימ ןוא

 ,גיױא ןייֿמ טשינ ןיש רעמ טציא טכענק ןייק טעז סע (ןרָאצ ןיא)
 ןעמערַאװרעד טנָאקעג טשינ לָאמנייק ךימ לָאטש ןופ גנַאלק רעד טָאה סע
 ,ףַאש עניימ ןריפרעד לַאװק םוצ לעוו'כ עביל טימ
 ףעמערַאברעד ייז ןגעוו ןיא לעוו'כ טפַאשקנעב ןיימ טימ ןוא

 ,סיפ ענייד ןופ ביוטש רעד רימ קיליײה זיא'ס
 ,טייקנייר רעקידננע-דומע ןיא ענעשַאװעג
 ,טסניד ןייד טעב סע ןגיונרַאפ םוצ רעוא ןייד
 ףעקנעש וצ ריא עלייוו ַא ץרַאה ןייד ןוא
 ,דנילב שואי ןופ זיא סָאװ ,קלָאפ ןשיוװצ
 ,הער היח ַא -- םוא םריבא ןוא ןתד טייג
 ,דניק ַא טָארד ןעמ יװ ,קלָאפ סָאד טָארד חרוק ךיוא
 ,טניוו ןזייב ַא טזָאלבעצ הדירמ ןופ ןוא
 .ןרָאװעג טכענק רעדיו ןענעז טכענק עטיירפַאב יד ןוא
 ,ךַאז רעד ןופ געווסיוא םעד טסניד ןייד טעז סע
 ןעמוקעג זדנוא וצ זיא סָאװ ,םעד ןופ טנַאה ןיא
 ,ךַאלּפ ןכַאמ רעגרעב וליפַא דרעוװש יד ןָאק סע

 סע ןָאק ןָאט ןוא
 ...עושוהי

 טיר דהעווש יז םִיצ)

 (עושוהי וצ ,טכַארבעגפיוא)
 ,ךייש ןיא דרעװש ןייז קירוצ טקערטש סע
 ,ןטייונופ טָאג טימ זיא סָאװ ,ןַאמרעגנוי רעצלָאטש רעד
 . ,דײשַאב םעד ןכוז לעוו'כ רעקיבייא ןיא טכיל ןיא
 ןטיירטש עלַא ןיא ןייג לעוו'כ ריא טימ
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 (דרעוװש ןייז קירוצ טלַאהַאב עושוהי)

 ,ןייטשרַאפ טשינ ןופ דנעלב ןיא ,דמַאז ןסייה-רבדמ ןיא
 ,ןעמענַאב וצ טשינ ייז ףיוא ,דייר טימ רימ וצ טמוק ריא
 ,ןיטש רעליטש רעמוטש רעד ,גייווצ רערַאד רעד ןָאק סע
 .ןעמעשראפ ךיז ןוא טרָאװ רעייא ןרעהרעד
 ,דיל סָאד ךָאנ ןעגנוזעג טשרע םירמ טָאה'ס
 ,ןעמוקעגנָא עביל ךרוד זיא סָאװ ,טכיל ןופ
 ,ךימ ןרָאװעג ץרַאה ןייד זיא קפס ןופ ןיוש ןוא
 .םענורב ַא ןיא ןעקנורטרַאפ טכיל ןופ טייקיבייא ןוא
 ,דניצַא ןלַאװקפיוא םענורב םעד עז ךיא
 ,ןעקנירטרַאפ דלַאב שואי םעד טעװ רעסַאװ ןייז
 ,דנילב טשינ זיא שואי ןייז ןיא סָאװ רעד ןוא
 .ןעקנירט ענייז ןלַאװק ןופ ןוא ןעמוק טעװ

 (השמ רַאפ טינק ,םעטָא ןייא ןיא ןײירַא טפיול)

 ,ןריפ ייז טוט רע םענייד טלעצעג םוצ ןתד ןוא
 ,טגלָאפ הצע רעייז הרוּפצ ,ענייד יורפ ךיוא
 !רעריפ םעד ןיא ןשלעפ םוצ ,טימ ןעיורפ יד טגנערב ןוא

 קלָאפ סָאד טלעטשעגפיוא דרומ ַא יו חרוק טָאה'ס

 ןופ ץיפש רעד ןיא רענעמ :ןָא ןעמוק סע .תולוק ךיז ןרעה ןטייוונופ)

 :ןעײרשעג טימ .הרופצ ןופ ץיפש רעד ןיא ןעיורפ .םריבא ןוא ןתד ,חרוק

 (!רעייפ רעדָא רעסַאװ

 ,רַאג ןקידנעירב ןיא ףָאש ןעמוק לָאז
 .ךעטסַאּפ רעד ןעקנירטנָא יײז טעו סע טנעה ענייז ןופ
 ןבײלב הרופצ ןוא חרוק ,םריבא ,ןתד .טרעװילגרַאפ ןייטש ןביילב עלַא)
 ןפיוא טנַאה רעד טימ עושוהי ייז ןגעק .סעזָאּפ עקידנעָארד ןיא ןייטש

 .(דרעווש

 ,ףָאש עדַאטס יד טגיל טשלחרַאפ
 ,ןטסיו םעד דלעפ ןפיוא
 ,ףָאלש םעניא ךעטסַאּפ רעד טנייוו
 .רע טסיגרַאפ רערט עסייה ַא

 ,ןייטש רעד רענייז רערט ןופ טרעוו
 ,ןרערט יו קידרעבליז
 ,ןייועג סייה סכעטסַאּפ םעד ןוא
 .ןרעטש יד יו טרעבליז

 ,טכַארט ןייז םיא רַאפ ןייטש טנפע
 ,ןלַארטש יד ןרעבליז
 ,טכַאנ ןופ ףוס םייב ףָאש ןעמוק
 ...ןלַאװק יד ןופ ןעקנירט



 רעקאל הכלמ

 ןיסמוד
 םילשורי ןיא

 ,רבדמ ןופ טי טנגערי ()

 ,למיה ןופ שא טנגעריס
 םילשורי וו עסייוו ענייד

 ,ןקורט ןענייז
 ;;.ןורכז ןופ רעווש ןרעיומ ענייד

 .ןעמוקע בנו ןענייז ןרעסַאװ יד
 שינעטסיוװ ןוא ןקלָאװ ןופ טלעטשרַאפ ןוז ןייד

 ןטלאטשעצ ןוגינ סטָאג ןוא
 .יירשעג ןוא ןעיאװ ,ןצּפיז ,ןצכערק ףיוא

 .ןפָא זיא טנורנּפָא רעד

 טנעוו ענייד ןופ ךיז ןזייל ןזלעפ

 .טפול רעד ןיא ןקָארשרעד ןעננעה ןוא

 טקיצרַאפ ןענייז ןבייל ענעדלָאג יד

 .קינעּפשרעדיװ ןשטנעמ ןוא

 ןעננאלרַאפ ןופ ןלעווש ייז

 ,ןגער םעניא ןרָאק ךעלדנרעק) יו

 וו םינ רענייק ךיז לָאז

 געוו ןיא ךיז ןלעטש וצ

 ,דלָאג ןופ | ביל יד ןוא ייז ןשיווצ

 ,םילשורי ןדלָאג

 ןרוּפש ענייד ןיא ךיז ךוז ךיא

 תודע עלַא טימ ןוא ןיא

 ,עטנייטשרַאפ טימרעדניא

 סנּפָארט-ױט עקיטייצרַאפ

 ןוז ןופ עטילגעצ

 לָאטשירק ןיא ר רעדָא
 ,ןטייקיבייא ץענייד ןופ

 ןורכז ןייד 0 ךוז ןיא

 טלעוו רעד ןופ דיל סָאד
 פו ןבמ ןרַאפ ן וע וע וו סע סָאװ

 = ןייז טע ווו סע סָאװ ןוא
17 
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 ,ןענעקרעד ןופ דיל סָאד

 .דיל סָאד עביל"ןוֿפ

 הנבל רעד ךָאנ טקנעב םי רעד
 ןופ לַארטש ַא ךָאנ הדוהי ןופ גרעב יד ןעק עק סע יו

 -- ןקורט'וצ יא פול יד
 יורג וצ טכיל סָאד
 ,הנווכ/ ןיײד ןעמענַאב וצ ידכב

 םילשורי רעביא טניל טכַאנ
 ןעילג סָאװ רעטכיל יד ןוא
 טכַאנ יד רעטנוא ןכיירטש
 בעוועג רעטכידעג ַא ,ןגיל סנטַאש יד

 ..ןטָאש םענעגייא םעד ןעקנירטרעד ןוא

 טרעקלעפַאב טכַאנ יד זיא ךָאד ןו

 גָאט ןופ געיעג ןופ

 ןעגנוניישרעד יד ןופ ןוא

 .טכַאנ רעד ןופ

 ייז טינ .ךיז טנעוורעד רענייק סָאװ ןשינעמער יד ןונ

 ,ןזייל וצ
 םנכייצ ערעייז ןעילג סָאװ תוישק עקיבייא יד ןופ

 םילשור י ןופ טכַאנ רעד רעביא

 ..טכאנ רעד ןופ תורטשט יד רעביא

 עטסאּפ םעד ךוז ךיא
 ,םָאש ענייד טעשַאּפעג
 ;טרַאװ ןייד ןעגנוזעג טָאה ם וו ,ררושמ םעד
 ,ריל ןַײד ןעגנוזעג טי סָאװ ,לגי ופ םעד
 טילגעצ טָאה ןוז יד סָאװ ,ןבייל יד
 ךַאװ יד ןטלַאה וצ קשח כא טימ
 ,טכַאנ רעד ןופ תורמשמ יד ןשיווצ
 ,םילשורי

 טָאה סָאװ ,ך

 ענטרעגנייוו ענייד ןיא עשזדנַאלב ךיא
 עביל ןופ דיל ןייד ןעמעגרַאפ ו וצ

 ,םיוב .א.ןופ ערָאק רעד ןיא ךיד ךוז ך
 ,גנאז א | יו ופ רעד לי
 ןגעװַאב וו: רָאנ םיזמר עלַא יז
 ןכוז וצ ץרַאה ןיימ
 ,ןלאווק יד ,בױהנָא םעד ןכוז וצ
 ,טייקיבייא ןייד ןופ לָאוק ןטימ
 ,םילשורי



 ןאמגנוי השמ

 ןשינעגעגאב
 תפצ ןיא

 חישמ :41

 לסעג 8 ּפָארַא ייג'כ .חישמ טניוװ ָאד .תפצ
 .טלעוו קע .טנאוו ַא ראפ טפושיכראפ ייטש ןוא
 ןסעגראפ ןיוש אמתסמ .ירע, זיא טייז רענעי ןופ
 .טלעטשראפ ןיימש טימ ךיז .ןעמוק ףראד רע זא

 ,יאכז ילוכ ןיב ךיא, :רעױט ןיא ךיא פאלק
 ,יםנערב רימ ןיא א יי | טנזיוט ןופ רעצ ןוא

 ,םיקמעמ ןופ לוק ַא טפור ינ וטסליוו סָאוװ

 .טנענעג ןעמ .ךישקעטש ,ןטסוה ַא רעה ךיא

 ,למאטש א ֿפָא' ךיז טקאה םעטַא ןייפ ....ךיא זיס, --
 עה עניימ ןיא זייא יו ּפָארַא טניר רעווילג ןוא
 יא וצ ךיז לרימ םָאד טעוו'פ ןוא ,רָאנ עגר א
 ..דנעלב ןצנאנ ןייז ןיא ןזייוואב ךיז חישמ טעוו'פ ןוא

 ,לסעג ןטסוּפ ןיא ךיז םעינימ העיקש יד .תּפצ

 ,טמעלקעגנייא לריט ןלאמש ןיא טייטש 0 :
 "סע קי. ..ףעבעב דיי א, - :םאר רעטקא ןפ ןיפ יװ

 ..!טמענ, :לטיורב טנקירטראפ-בלַאה ַא סיוא רימ טקערטש ןוא

 עטאט ןיימ 2

 .ןיילא ךיז וצ יי ןוא ןיילק וטסיב ָאד
 ונליג ןייד טספערט ןוא ריט ַא םירא טסנפע ו

 .בָאב ,ןגייפ לאושרק ַא .ןייב-ןוא-טיוה לדיי ַא

 *ןדלינ, ַא ראפ ץימק ַא ןפיוק ריא עו רשפא ןוא, --

 דוס ןופ סעצילַאּפ יב ...טרָאד עטאט ןיימ

 .רפס א ףיוא רענניפ ַא םיוא טלטייט ןוא םיימש רע

 !גָאז ּ!ןעמוקעגרעהא ָאד ,עטַאט ,וטסיב יו

 י) רתפב טסטלאה וד סָאוװ הרוחפ יד

 ,טלַא םיצולּפ זיא רע .עטאט ןיימ ,טנייווש רע
 .ןשַאלרַאֿפ - ליומ ןיא טלאה רע סָאװ ,לדרעב עניילק סָאד

  ;ץלַא רַאנ ָאד םפושיכ יצ !טאהעג בָאה'כ תועט א

 ;םנטָאש יד ,ןוז עקידהעיקש יד ,ביוש יד
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 ןַאמגנוי השּמ
 יע עעעאאאאאאאאאאאאאאאארראוולעעוא  אאא

 ןייא ךיז רעה ךיא .ריט ןיא טגנילק לקעלג ַא ...

 .ןגנילק םעד וצ ןטַאט ןיימ טימ ןעמַאזונ
 ,בָאב א לצנערק ַא ,ךָאנ ריא יי סָאוװ, --

 ..."!ןדליג ַא ראפ עימק ַא ,עקַאט ,רשפא יצ

 .ףיוא יז ּפאכ ךיא ,טנַאה ןייז וצ רימ טפראוו רע
 (ןעייל ךיז ךיוא תומשנ ןעמ ןָאק תפצ ןיא)
 ! ףיו יז למיירטש רעטנוא ןופ ןָא ךימ טקוק רע
 4 םילשורי ןייק עדייב ןעילפ רימָאל , ןיינ

 .וצ טלקַאש רע *: יירא, :דוסב םיא בא ךיא
 ראג יירא ןטימ ןייז היכז יד ךיא כָאה ,ױזַא --
 טסיב רעיינכרוד א רַאנ זא ,טניימענ ךיא ןוא
 ;בעריהיטינ ַא זו ,ךיא יו ,תפצ ךָאנ רעטרעגנוהעגפסיוא וא

 .ץק ןופ ןיא בײהנָא ןופ ,רימ חומ ןיא ןרעטנָאלּפ ךיז
 .ןדנעלב -- ןּפיל ענייז ןשיווצ רענייצ ענ טאפ ד יד
 ,ןאראפ ךָאנ שודקה יירא רעד זיא --
 !!ןבלעוועג רעביא לָאמא יוװ *סדרּפ. רעד שי ךוא

 ,סיורָאפ .ףיורא-נראב .רעטייוו ןפיול ר
 ,ןעמאזראפ טינ הלואג יד ארומ ןבָאה 9:
 .םיוא -- העיקש ,למיה םוצ זיב א יד
 םילשורי ןייק זיּב ,גָאז ,טייוו ךַאנ ןיא יצ =

 וראק ףסוי 'ר 4

 ןעגנַאגעג ייז ףיוא .טירמ ןופ עקיטאלנ רענייטש
 .זעפ ןיא ןוא א 17 ךיישלא רעקילייה רעד
 ,ץיבקלא "הלכ תארקל ידוד הכל. ןייז טָאה טלבמיצעג ייז ףיוא
 .לגנארעג ןייז ארחא ארטיס רעד טימ 1 טָאה טריפעג ייר א רעד ןוא

 ןעננאזעגנ ץוט א .טישעב ןופ לקינייא ןא ,ךיא ָאד ייג טציא
 .ץק ןופ ןוא ביײהנָא ר ,רימ הומ ןיא ןרעטנַאלַּפ ךיז
 זעב ןופ רילָאק ַא עלַא ןבָאה ןסַאג רעתפצ יד
 ..ָאד טנאפשעגנייא ןיוש גנַאל ןופ עלעזייא עסייוו סַאד םייטש'ס ןוא

 ןגיױא עלעקנוט .וראק ףסוי ןופ זיולק יד טָא ןוא
 ןעּפ עסייוו .םירפפ טימ ּפיוטש רעטנוא ןופ ןַא ךימ ןקוק
 ":ןעזעג לָאטַא ןיוש; ,יבר ,טינ ךייא ךיא בָאה יצ, --
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 תפצ ןיא ןשינעגעגאב

 ןעדוס ךיז טוט ,סנטָאש יד ןיא ךיז קירוצ טגיוב רע
 ,זיירק ַא ןיא ןציז סָאװ רעמינּפ עכיילב טימ
 !זייוו ;רוביח םעיינ ַא טכארבעג, :טנַאה א םיוא רימ טקערטש ןוא

 זיולק יד .5

 ,ּפערט יד ןוא ךעלסעג יד .ךימ עלַא ןענעק ָאד

 .םערָא רעטנוא עָאלב ךעלקעז-תילט יד טימ ןדיי יד

 !טעז , :רימ ףיוא ןעלטייט ,ךעלזיירק ןיא ךיז ןעקשוש ייז

 *,,םירפס רָאנ טביירש רע ןוא ןסקאוװעגסױא .סעשטיא 'ר ךָאד זיא'ס

 בָאה ןוא סיורג טציא ןיב ךיא סָאװ ,ךיז םעש ךיא

 .ןעמענ עלא ןסעגראפ זיולק רעתפצ רעד ןופ ןטָאש ךיא

 !דָאש א ,טאהעג שטָאכ לקעז-תילט ַא ךיא טלָאװ

 ...ןענעקרעד ןָאטענ סָאד עלַא ךימ ןבָאה יוװ ןוא ...

 ,טנעוו עטלײשעגּפָא טימ ,ןיילק זיא זיולק יד
 .לכיה רעטנוא דוד-ןגמ ןטשיווראפ ַא טימ
 טנערבעג טכַאניײב טָאה סָאװ ןאראפ ךָאנ לּפמעל סָאד זיא יצ; --
 *ָ! טנכייצעגנייא חומ ןיימ ןיא תויח עשילרעטסיוא ןוא

 טנאּפש רע .ריט ןופ ּפָא ךיז טסייר לדיי ַא
 !םיאלּפ !יבר ןיימ .טירט ענבָארד טימ רימ ןגעקטנַא

 :טנאה עקידוועמעש ,עטכייפ ַא סיוא רימ טקערטש רע

 ".,.ןהעש המכ ןיוש טייטש ריא ! תפצ ןיא לָאמ ןטשרע םוצ, --

 עמאמ יד 6

 .ּפָארַא-גראב לסעג ַא טריפ רעניימ עמַאמ וצ
 .לטייש ןפימ טימ ,ריט רעד ראפ עניילק ַא טציז יז
 ,ןטייצראפ סָאװ עבלעז סָאד ,זדלאה ריא ףיוא לכימ עסייוו סָאד
 ...דוס טימ לופ ,םנסופוצ ריא לשיוק עבלעז סָאד ךיוא ןוא

 .ץייז םוק, :טנאה עקידרעדָא ,עַאלב ַא םיוא רימ טקערטש יז

 ."ןעמוק טסעוװ וד זַא טסווועג ןָא דימת ןופ בָאה ךיא

 :ןעמונרַאפ ןיילַא בָאה'כ ,סעטַאמ רעד .לוק עבלעז סָאד

 ..."ץיז םוק, -- ליטש ,לסעג ןטרעקעגסיוא רעתפצ ןיא

 ,םיורנ טציא בוטש יד זיא'ס .ןענענעג ריא וצ וט ךיא
 .עדנארעוו טימ ,רעטצנעפ עטמירקעגסיוא יד ןיא העיקש טימ
 ,ןדנאר יד ייב ןכָארבענּפָא זיא ךאד רענעּפערעשט רעד
 ...סױרַא טײקמַאזניײא יד טקוק ךעלּפערט עצרַאװש יד ןופ ןוא

 .ןייש יד טדנעלברַאּפ ךימ'ט ,תועט ַא ...יז םינ זיא'ס ;! ןיינ

 .לטייש ןפיט טימ ,לוטש ןופ ףיוא ךיז םלעטש הנקז ַא
 :ןטיימ רימ וצ רָענניּפ ןקיד

 *,,.ןיירא טמוק ;ןּפָאלש וצ וווא טכו
11 
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 רעדיל
 טעאפ א וצ

 ןעמיטניא ןא רכח או צ 11

 - ןעמיה א ןומה םעד רַאּפ יוװ ןוא

 ,ןרָאלק לָאז טרַאװ ןיא ,טסרעלק וד סָאװ ןופ

 ,ןרָאװ לָאז טרָאװ ןיא ,טסמיורט וד סָאװ ןופ

 ,ןגָאלש קפוד ַא יו לָאז טרָאוװ'ס ןוא

 .ןגָאז רַאנ םינ ,ןענניז ,ןעמטיר לָאז'ס

 ןושל ןעמדָא זיא ןבעגעג
 .ןעמָאנ םייב ןכאז ןפורנָא וצ
 ןשָארדעגסיוא טינ ךַאנ זיא ןעוועג
 .ןעמָאז יד ןָא גנאז ַא יו טרָאװ סָאד

 ּןכות םוצ םדָא טסאּפעגוצ טָאה

 ,רעטרעוו ערעטיול רָאנ ,עמלייצעג

 ןטכיולאב ןכאז יד ןבָאה סָאװ

 ,רעמרעלקענ למיוב קידנענערב יו

 ,טסלָאמַאד טניז תורוד ןענייז קעווא
 ,ןפילשעג םדא-ןב טָאה ךַארּפש ןייז
 טלמאזעג רעטרעוו ןופ רצוא ןא

 .ןֿפירנַאב ענטומ ןכַאמ רָאלק וצ

 = ןכייר םעד רצוא םעד ןופ !טעָאּפ
 7 = טינ דנעוושראפ רַאנ ,םענ עט סָאד
 ,ןטכיילאב וצ טסָאה וד טינרָאג .ביוא
 .טינ דנעלברַאפ הצילמ רעקנאלב טימ

 ןטָאשראפ טינ ךיוא רָאנ ,טינ דנעלברַאפ
 .ןעמוהת ראפ עטלעטשרַאפ ןכאלפ יד
 ןטָאבעג טָאה ןיילַא ןושל סָאד
 .ןעמָאנ םייב ןכַאז ןפורנָא וצ



 טעָאּפ ַא וצ רעדיל

 ,ןכאז יד ראפ רעטרעוו ןייק אטינ
 .ןכאמ טינ ראלק ןענאק רעטרעוו סאוו

 ענענאראפ יד רעטרעוו יד
 .ענענַאטשרַאפ ייז ןענייז ןכַאז ראפ

 ,לעז רעזדנוא ןופ ָאנד ןפיוא רָאנ
 ,לעה ןעעז ןגיוא יד ןעוו
 ,ךעלטייד םינ רימ ןקילברעד
 ,רעלטייה-עמלעב ךרוד יוו
 ןעמָאװ וש עטלַא יו סנױזַא
 ןעמָאז עיינ יוװ סָאװ-סעּפע ןוא
 .ןעמָאנ םייב ענעפורעגנָא טינ

 ןעגנוגָא עקידלּפענ ןענייז סָאד
 ,ןעגנונַאמרעד ענעסעגרַאפ
 תובָא ןופ עט ר

 תובשחמ-רָאפ ,ןליפעגרָאפ }
 יוייוזרייזד יז
 ע - נעמווו ׁש

 .ענעמוקעג טינ ךָאנ געט ןנעו

, 

 יו

 ,ןכַאז יד רַאפ רעטרעוו ןייק ָאטינ

 .ןכַאמ טינ רָאלק ןענָאק רעטרעוו סָאװ

 ,ךיוא טלמאטש הלנינ ןגעוו סָאװ ,רעד רָאנ

 ךארּפש רעד ןופ רעפיט זא ,ךיז ןטכאד לָאז'ס

 ,ךאז א טעוועטנורג ,רעמטנוא ךיז טקוט רע

 -- ךיור ַא יוװ לּפענ ַא ןיא רעכיוט א זיא רע

 ךיוט א ףיוא רֶע טכַאמ לעטשנָא ןַא

 .ךאלפ זיא סָאװ ,רעסַאװ ןיא

 ןצנוק ןא

 ידי = ןָאט ט שזאלפומַאק א טסנוק רעצ רַאוט טימ

 .רעל זיא טרַאװ סעמעוו ,רענעי לָאז

 ,םעטָא ןא םַאלפ ַא טימ רע טיג טָא

 .ןופרעד ןאמוט ַא רֶע טכַאמ טָא
 ,ןטָאש ןופ רַאה םייַּב ךיז טנרעל רע
 ןוז רעד ייב ןיִּב ךיא דימלה ַא
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 ;תודימ ץריא ןוּפ ּפָא ןרעל ךיא

 ,םעזרעד יז סָאװ ,טכיילאב יז יו
 סע ךיל ןיימ ןיא ,עז ךיא סָאװ ױזַא

 ,טערקע 0 טינ ךַאמ ,ךיא קעלּפטנא

 ןעניפעגסיוא רעדעי ןָאק טכייל ןוא

 ָאלג י וו דיל ןקיטכיזכרוד ןופ

 ןעוו םימ לופ תומשּפ יד זיא יצ
 ,זָאלב גפייז 8 התה קידייל בי םי*=



 ןאמנזייא יבצ

 םי רעד ווו
 ..למיה ןטימ

 טייוו טינ ןטלַאהעג טָאה יז סָאװ ,לעטשעג-שיפ םייב םינוק יד טימ ךיז ןסײרמורַא ןו
 ףעדיילק עריא ןופ .םיטש עיור ַא ןעמוקַאב עלייק טָאה ,רעגייז-םערוט ןטלַא םענופ 5)
 יד ןיא .ןסקיװעג-רעסַאװ ןופ ןוא שיפ ןופ חיר רעטפמעדרַאפ ַא ןגָארטעג ךיז טָאה
 ןטצװעקַאילבעגסױא ןרעטנוא ןופ ןסירעגסױרַא ךיז ןבָאה עכלעוו ,רָאה עטמעקעצ-טשינ
 .ןּפוש-שיפ ןעזעגנָא קידנעטש ןעמ טָאה ,לכיטיּפָאק

 לייוו ,הסנרּפ ןופ לוע םעד טפעלשעג סטָאה יז .טַאהעג עלייק טָאה ןבעל רעווש ַא
 רַאפ טשינ בוטש רעד רַאּפ טהגאדעג טשינ -- רעליּפש-ןטרָאק ַא ןעוועג זיא ןַאמ רעד
 .עלעדנעמ םעניילק םעד ןוא עלערעּפ -- רעדניק יד

 ןַאטעגנײרַא ןוא ליטש ןעוועג זיא רע .סקיוועג דליוו ַא יו ןסקָאװעג זיא עלעדנעמ
 זיא רע .ױזַא לסעג ןיא ךיוא .ןעזעגנָא טשינ יו בוטש ןיא םיא טָאה ןעמ .ךיז ןיא
 רעדניק יד סָאװ ,ןעײרעליּפש עקידנעלמוט ןיא ןעמונעגליײטנָא טשינ ,ןפָאלעגמורַא טשינ
 עסיורג יד טימ ןײלַא טעמכ ךיז רע טָאה טליּפשעג .טכַארטעגוצ ןבָאה לסעג םענופ
 טניוװַאב לָאמַא ןבָאה עכלעוו ,רעשיפ עשיבַארַא יד ןופ ןבילברַאפ ןענעז סָאװ ,סעקדָאל
 טייוו טשינ ,לצעלּפ קידרענייטש ַא ףיוא טרעגלַאוװעג ךיז ןבָאה סעקדָאל יד .לסעג סָאד
 רעקידנרעװַאשז ,רענרעזייא רעד זיולב ןבילברַאפ זיא סעקדָאל לייט ןופ .גרעב-םי ןופ
 .ךעלטנעוו ענרעצליה יד ןעזעגנָא ךָאנ ןעמ טָאה ערעדנַא ייב ןוא טעלעקס

 ,ןרעװ רעסערג טעװ רע ןעוו זַא ,טכַארטעג ךיז ייב עלעדנעמ טָאה לָאמנייא טשינ
 ןופ רעדניק יד .םי ןרעביא ךיז ןזָאלסױרַא ןוא סעקדָאל יד ןופ ענייא ןעמענ רע טעװ
 ןוא קעװַא טרעדור רע יוװ ןקוק תולעפתה טימ לופ ןוא גערב םייב ןייטש ןלעװ לסעג
 םיא ןלעװ ייז ןוא טנַאה ַא טימ ןעכָאפ ייז וצ טעװ רע .דניוושעג ךיז טרעטיייורעד
 .ןרעפטנעּפָא

 םיא ןלעװ רעדניק יד ןוא גערב םוצ ןרעקמוא ךיז טעװ רע ןעװ ,ךָאנרעד
 רעד ווו ,טרָאד לפיש ןייז טימ ןעוועג זיא רע זא ,ןלייצרעד ייז רע טעװ ,ןעלגנירמורַא
 .ףיונוצ ךיז ןעייג למיה ןטימ םי

ִ+ 

 עלַא יװ זיא ,טניוװעג ןבָאה ןרעטלע ענייז טימ עלעדנעמ ןכלעוו ןיא ,זיוה סָאד
 ןטשרעטנוא ןיא .םי ןופ גערב םייב טרַאה ןענַאטשעג ,לסעג רעופי ןטלַא םעד ןופ רעזייה
 וצ זיא רעבירעד .סעילַאװכיםי יד ןגָאלשעגנָא רדסכ ךיז ןבָאה זיוה םענופ לייט
 .רעניטש עסיורג ןופ טנַאװייב עקידעּפושמ ַא טיױבעגוצ ןעוועג טנַאװ-רעטניה רעד
 ןופ ןרעוו ןסערפעצ טינ לָאז ןוא קורד-עילַאװכ םעד ןטלַאהסיוא לָאז זה סָאד ידכ
 ןבָאה ,שולּפילמיש םענירג ןקירעיגנַאל ַא טימ עטקעדַאב ,רענייטש יד .טייקסאנ רעד
 .גנוטסעפ רעקיטייצרַאפ ַא ןופ ןעזסיוא ןַא זה םעד ןבעגעגוצ ןוא קיטכעמ ןעזעגסיוא
 יד טימ זיא סָאװ ,עדייבעג עשיבַארַא עכעלנייועג ַא ןעועג סע זיא טנרָאפ ןופ
 ןעוועג ךעלנע ,ןרָאדירָאק עטבלעװעג-בלַאה ,עקידכשוח יד טימ ,טנעװו ענעטלָאפשעג
 .סע ךיז טלַאפעצ טָאיטָא זַא ,קורדנייא םעד טַאהעג טָאה ןעמ .הברוח רענעזָאלרַאפ ַא וצ
 .גנוטכַאדסיוא ןַא ןעוועג זיא סָאד ךיוא רעבָא
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 טיי קי נא עט א עא טעאטער טל בא 1 הל והא ןַאמנזייא יבצ

 ַא טימ רעמיצ ךעלגנעל ןוא סױרג ןייא ןופ ןענַאטשַאב זיא גנוניוו רעייז

 סָאװ ,ןטַאלַאב עטיור-ןירג ןופ עגָאלדָאּפ ַא טימ ןוא טיפוס ןכיוה ,ןטקידכעלייקרַאפ

 .ןסירסיוא טאהעג ןוא ןטלָאּפשעג ןעוועג ייז ןענעז בורל
 לייוו ,טכיל"גָאט-ברע ןיא טנָאמרעד טָאה ,טייקיורג ןיא ןעקנוטרַאפ -- רעמיצ סָאד

 רָאדירָאק ןיא רָאנ ,ןסיורד םוצ ןעגנַאגעגסױרַא טקעריד טשינ זיא רעטצנעפ עסיורג סָאד

 גנירג ױזַא טשינ ךיוא טכיליגָאט לסיב סָאד זיא רָאדירָאק ןכעלגנעל םוצ ןוא -- ןײרַא

 ַא ןעועג זיא ,טנַאװ רעקידרעביאנגעקטנַא רעד ףױא -- עטייווצ סָאד .ןעמוקעגוצ

 .םי םוצ ,םערב ַא ןָא גיוא ןַא יו ,טקוקעגסױרַא טָאה ןוא לרעטצנעפ קידכעלייק ,ןיילק

 רעד יו ,סעילַאװכ יד ןופ שער רעד ןעגנורדעגניײרַא רעמ זיא לרעטצנעפ םעד ןיא ךיוא

 ןַא טנערבעג טכַאניב ייס ןוא גָאטײב ייס טָאה רעבירעד .גָאט םענופ ץנַאלגּפָא

 ךיז טָאה ,רעמיצ ןיא טייצ עגנַאל ַא ןסעזעג זיא ןעמ זַא ןוא לפמעל שירטקעלע

 גָאט טשינ זיא סָאװ ,טייצ ןייא טלעטשעג ךיז טָאה טלעװ רעד ףיוא זַא ,טכודעגסיוא

 .טכַאנ טשינ ןוא
 ,ןּפַאטנָא טשינ ןָאק ןעמ סעכלעוו ,ןזעוו טירד ַא יװ ןעוועג זיא טײקלקנוט-בלַאה יד

 ךיז ןעניפעג וצ טימרעד ןעגנוווצעג זיא ןעמ רעבָא ,טרָאװ ַא םעד וצ ןדערסױרַא טשינ
 ,טבעװעגמורַא ןעמעלַא ןוא ץלַא םורַא ךיז טָאה טייקיורג ענטומ יד .ךַאד ןייא רעטנוא
 וצ ןעמוקסיוא טגעלפ ןעלערעפ זַא .ןעגנורדעגכרודַא ץלַא ןוא טּפעלקעגוצ ךיז ץלַא וצ
 ליפיוזַא ָאד זיא ןסיורד ןיא סָאװ טרעדנווװעג ךיז יז טָאה ,ןפיוקוצנייא תלכמ ןיא ןייג
 : .טייקיולב ליפיוזַא ,טכיל-ןוז

 ןכלעוו רעביא ,?זיױה-עּפַאק, ַא ןענופעג ךיז טָאה ,טנרָאפ ןופ ,ןינב ןבלעז םעד ןיא
 ןיא טפירשפיוא ןַא טימ ןוא ןדוד-ןגמ עיױלב ייווצ טימ לדליש ַא ןעגנַאהעג זיא'ס
 ַא ןיִא ןענופעג ךיז טָאה ?זױה-עפַאק, סָאד ."תדלומ הפק, :שיבַארַא ןוא שיערבעה
 עטצונעגּפָא ,עטלַא ןופ דַאלקס ַא רַאפ טנידעג רעירפ טָאה סָאװ ,עשינ רעלעקנוט
 ךָאנ טָאה "זיױה-עּפַאק, סָאד .עלָאמס רעסעפ ןופ ןוא ןפיורש ,רעטערב ,ןצענ-רעשיפ
 .סעשזָאגָאר ןופ לכעד א טימ ,ץַאלּפ לקיטש טמױצעגמורַא ןַא ,"לדנטרעג, ַא טַאהעג
 קראטש ןוא עקירעדינ קילדנעצ ַא טלעטשעגסיוא ןענַאטשעג ןענעז ?לדנטרעג , ןיא
 -כָאלפעג ןופ ןסעזעג טימ ,ךעלעקנעב ערעקירעדינ ךָאנ טימ ,ךעלשיט ענעכַארקעגּפָא
 ,סרעגעהט ;רעטעברַא-טרָאּפ טימ טצעזַאב ןעוועג קידנעטש ןענעז ןוא קירטש ענעט
 ןעמענרַאפ ייז סָאװ טימ טסווועג טשינ טָאה'מ סָאװ ,רעייגקידייל םתס ןוא סהכאלמ-לעב
 ןוא "שעבשעש, ןליפש םייב טמערַאילעג ךס ַא ,טרעכיורעג ךס ַא טרָאד טָאה ןעמ .ךיז
 ףיוא ןטלָאשעג ךיז ןוא ךעלכעלעש עניילק ןופ עװַאק טּפוזעג טָאה ןעמ .ןטרָאק ןיא
 ַא טָאה רעדורעג ןצנַאג םעד ןיא ןוא תוללק עשיבַארַא ןוא עשידיי טימ תולוק-ילוק
 1 .רענעט ענעגיוצעצ ענייז טרעיובעגניײרַא :לטסעקָאידַאר

 ,לדָאג -- רעטָאפ סעלעדנעמ ןסעזעג ךיוא זיא ,ךעלשיט יד ייב ,טרָאד
 ןופ "לדנטרעג, םעד ןיא ןײגוצניײרַא ןעמוקעגסיוא לָאמנייא טשינ זיא ןעלעדנעמ

 טפרַאדַאב עמַאמ יד זַא ,םיא טפור עמַאמ יד זַא ,ןטַאט םעד ןגָאז וצ ידכ ,"תדלומ הפק.
 עלעדנעמ טָאה ,רעטָאפ םוצ קידנעמוקוצ רעבָא .ןעגנַאגעג רע זיא לָאמסָאד ךיוא .םיא
 ,טקרעמַאב טשינ םעניילק םעד טָאה לדָאג .ןעמוקעגרעהַא ָאד זיא רע סָאװ ךָאנ ןסעגרַאפ
 .טרַאװעגסױא ןוא ןענַאטשעג עלעדנעמ זיא .ליּפש םעד ןיא ןָאטעגנײרַא ןעוועג זיא רע
 ןבָאה סָאװ ,רעליּפשטימ יד ףיוא האנק טימ ןוא סָארדרַאפ טימ טקוקעג טָאה רע
 עטַאט רעד סָאװ ,ןעוװעג קידלוש ןטלָאװ ייז יו טקנוּפ ,לשיט סָאד טלגנירעגמורַא
 טשינ טייג ןוא םײהַא ןטלעז ױוַא טמוק עטַאט רעד סָאװ ,טשינ םיא טעז רענייז
 ,טלָאװרַאפ םיא ךיז טָאה ,ױזַא קידנטרַאװ .ןײרַא קרַאמ ןיא ןעמַאמ רעד ןפלעהסיורַא
 ןזָאלסױרַא ןוא טנַאה ַא רַאפ ןעמעגנָא םיא ,ןטרָאק יד ןפרַאװקעװַא לָאז עטַאט רעד זַא
 סע ווװ טרָאד ,טָאטש רעטנעצ ןיא רעדָא ,גערב-םי םעד סיואגנעל ,ריצַאּפש ַא ףיֹוא ךיז
 סע וװ ןוא ןסובָאטױא ,סָאטױא ייבראפ ךיז ןגָארט סע וװ ,טכַאניב קיטכיל ױזַא זיא
 ןקסָאיק יד ןופ םענייא ייב לָאז רע ןוא .ןרַאוטָארט יד ףיוא ןשטנעמ ןופ גנַארדעג ַא זיא
 עלעדנעמ .ןָאטעג לָאמַא סע טָאה רע יו ,לקעטש ַא ףױא לרעקוצ ַא ןפיוק םיא רַאפ
 עציילפ רעד ףיוא טצעזעגפיורַא עטַאט רעד םיא טָאה לָאמנייא טשינ יו ךיז טנָאמרעד
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 למיה ןטימ םי רעד ווו

 םיא עטַאט רעד טָאה לָאמ שרעדנַא ןַא .לסעג ןרעביא ןכָארקעגמורַא םיא טימ ןוא
 טָאה עמַאמ יד זיב ,טליפשעגמורַא םיא טימ ךיז ןוא טעב ןיא ךיז וצ ןעמונעגנײרַא
 סָאד טָא טַאהעג ביל עלעדנעמ טָאה ןטסעבמַא .ןסע ןייג ֹוצ ןבירטעגסױרַא טשינ ייז
 ץלַא סָאד טָאה סָאװרַאפ ןסיוו וצ טשינ .טעב סנטַאט ןיא ןעװעדנַאמָאקמורַא עקידתבש
 טימ טפרַאװ ןוא ?לדנטרעג, ןיא עטַאט רעד טציז ,בוטש ןיא טָאטשנָא .טרעהעגפיוא
 .ךעלעּפעט עניילק ןופ עװַאק טּפוז ןוא ןרעדנַא ןכָאנ סָאריּפַאּפ ןייא טרעכיור ,ןטרָאק יד
 רע טמענ ןעינק ענייז ןשיװצ וליפַא ,ןסעגרַאפ ןצנַאגניא רע טָאה ,ןעלעדנעמ ,םיא ןָא
 ,טשינ טסייו רע ןוא טרַאװ ןוא טייצ עגנַאל ַא ןיוש רע טייטש טָא .ןיירַא טשינ םיא
 רעבָא .ןָאט ףור ַא טושּפ םיא רעדָא ,לברַא ןַא רַאפ ןָאט יצ ַא ןטַאט םעד רע לָאז יצ
 רע טגערפ ,ךעלדנע םיא טעזרעד לדָאג זַא .ץנעי טשינ ןוא סָאד טשינ טוט עלעדנעמ
 ,ןוש ןוא .בוטש ןיא קירוצ ּפָא דלַאב םיא טקיש ןוא ןגָאז וצ טָאה רע סָאװ סיוא רָאנ
 ,ליּפש ןיא ןָאטרַאפ עטַאט רעד זיא רעדיװ ,ןטרָאק יד רעדיוו .טשינרָאג רעמ ןוא

 ּצ

 ןכעלכַאװש ַא טַאהעג טָאה עלערעּפ .עלערעּפ טריפעג טָאה בוטש ןיא טּפַאשטריװ יד
 רעכיג יז זיא ךעלנע רעבָא ,זייוולדיימ ןעוועג סע זיא עמַאמ ריא יוװ ,רעגָאמ .ןעזסיוא
 םעד ךיוא ,טױה רעסייוו ןייז טימ ןגיוא עניורב סלדָאג טַאהעג .רעטָאפ םוצ ןעווצג
 ןצכעז עריא ייב זיא יז :עקַאט ןוא ,ןעלדָאג ייב יװ -- ןּפיל יד ןופ טינשסיוא ןקידהוואת
 ךיז ןבָאה סָאװ ,רעצעלפיץנַאט יד וצ ןפָאלעג ,בוטש ןיא ןסעזעגנייא טשינ ןיוש רָאי
 .ןפיל יד טברַאפעג ךיז ןליפַא ,בוטש רעד רעסיוא ,טייהרעליטש ןוא טָאטש ןיא טרעמעג

 ןשַאװעג םיא טָאה יז .עלערעפ ןעמונרַאפ ןעלעדנעמ טימ ךיז טָאה ןטסרעממַא
 עכעלטע ןסיירפָא יז טגעלפ ןטלעז טשינ ןוא ןפיוקוצנייא ןעמונעגטימ ,ןבעגעג ןסע
 ךיז יז טָאה םיא רַאפ .הדילג רעדָא לעפַאלַאפ ַא טימ ןעוועג דבכמ םיא ןוא רעטסַאיפ
 לָאז רע ,טצונעגסיוא םיא לָאמליײט ןוא ריא טלעפעג סע רוחב רעכלעוו ,טױרטרַאפנַא
 ןעגנערבקירוצ טגעלפ רע זַא .לגניי םענעי וצ רעדָא םעד וצ לווירב ַא ןגָארטעגקעװַא
 ןפַאכמורַא םיא יז טגעלפ ,ןרָאװעג ןלעפעג ריא זיא רעפטנע רעד ביוא ןוא רעפטנע ןַא
 .ןקַאב ענייז ןשוקסיוא ןוא

 ּצ

 ןפַאלשעגנייא ךיילג טשינ רע זיא ,ןײרַא טעב ןיא ןבירטעג ןעלעדנעמ טָאה'מ זַא
 ףיֹוא ןבָאה עלערעּפ ןוא עלייק ךיוא .סַאג ןופ םוקנָא סנטַאט םעד טרַאװעגּפָא רָאנ
 יװ טָאה עלייק .ןזיװעגסױרַא טשינ סָאד טָאה ייז ןופ סנייק שטָאכ ,טקוקעגסיוא םיא
 סע טָאה .ןענערב טזָאלעג טכיל סָאד טָאה עלערעּפ ,ןעלגיררַאפ וצ ריט יד ןסעגרַאּפ
 ןעוו וליפַא .טרַאװעגּפָא ןצעמע טלָאװ לּפמעל עשירטקעלע סָאד ךיוא יו ןעזעגסיוא
 טשינ ןבילבעג רעטייוו ריט יד זיא ,לּפמעל סָאד ןשָאלרַאפ ָאי ןיוש טָאה עלערעּפ
 ,םעלַא רעביא טגיילעצ ךיז טּפַארק רעצנַאג ריא טימ טָאה שינרעטצניפ יד .ןסָאלשעג
 -גרַאב רענעי ןופ ןעזסיוא ןַא ןגיוא סעלעדנעמ ןיא ןעמוקַאב טָאה בוטש יד זַא ױזַא
 ,טּפעלשעגטימ טַאהעג םיא ןבָאה לסעג םענופ רעדניק יד רעכלעוו ןיא ,גנוליוהסיוו
 ..רענייב ןוא סנברַאש טרעגלַאװעג ךיז ןבָאה סע רעכלעוו ןיא ןוא

 .רעטָאפ ןפיוא ךיז קידנטרַאװרעד טשינ ןפָאלשעגנייא עלעדנעמ ךיוא זיא בור'ס
 רע יוװ ,בוטש רעד ןיא ןיײרַא ךיז טעבנג רע יו ןעזעג ָאי םיא רע טָאה לָאמלייט רָאנ
 רע זַא ןסע םוצ סעּפע טרָאד רע טניפעג לָאמ עלַא טשינ יו ןוא ּפעט יד ןיא טכוז
 טרעוו רע זיב גנַאל ךיז טיירד ןוא טעב ןיא ןיירַא רעזגורב ַא רע טכירק ,טשינ טניפעג
 .ןפָאלשטנַא

 רענייא ןיא .םײהַא ןעמוקעג טשינ ללכב זיא לדָאג זַא ,ןפָארטעג רעבָא ךיז טגד סע
 יד זַא ,ןזיוועגסיוא םיא ךיז טָאה'ס .טקעוװעגרעביא רעניײלק רעד ךיז טָאה טכַאנ אזַא
 םיא וצ זיא שיורעג רעייז סָאװ ,סעילַאװכ יד זַא ,ןייגרעטנוא דלַאב טעװ בוטש
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 ןַאמנזייא יבצ

 ץלַא ןוא ןסיירניירַא בוטש ןיא ךיז ןלעװ ,לרעטצנעפ םעניילק ןכרוד ןעגנַאגרעד
 טשינ ןוא ףליה וצ ןפור ,ןעיירש טלָאװעג טָאה רע .ןכַאמ לת ַא ץלַא ןופ ,ןציילפרַאפ
 טסעפ ןטלַאהעג םיא טָאה טכַאנ רעד ןופ ךשוח רעד .ןעגנערבסורַא גנַאלק ןייק טנַאקעג
 לקנוט ַא ןיא טצעזעגניירַא םיא טלָאװ ןעמ יו טליפעג ךיז טָאה רע .טמעלקעגמורַא
 ןעמעטע סָאד רָאנ ,ןגעװַאב יירפ טשינ ךיז ןָאק ןעמ סָאװ רָאנ טשינ ןכלעוו ןיא ,לסעפ
 ןענעז ייז .רעדליב ןבעװשכרודַא ןעמונעג ןבָאה ןגיוא ענייז רַאפ .רעווש ןָא ךיוא טמוק
 טָא :טליטשעגנייא קערש יד זייווכעלסיב םיא ןיא ןבָאה ייז רעבָא ,ןסירעגּפָא ןעמוקעג
 ַאד ןוא לצעלּפ ןפיוא סעקדָאל יד -- טָא ןוא ,"תדלומ הפק ,, ןופ לדליש סָאד רע טעז
 טָאה שיפ ןייא ןקעב יד ןיא שיפ עקידעבעל טימ לעטשעג-קרַאמ סעמַאמ רעד רעדיוז
 לָאז רע ןבעגעג ,ןעלעדנעמ ,םיא טָאה יז סָאװ ,לווירב ַא סעלערעּפ ןטלַאהעג לקסיּפ ןיא
 סָאד טלָאװעג ןוא ןעמוושעגכָאנ ןענעז שיפ ערעדנַא יד .רוחב ַא וצ ןגָארטּפָא סע
 ,טלייוועג ױזַא סע טָאה ןעלעדנעמ .טרעוועג ךיז טָאה שיפ רעד רָאנ ,ןפַאכסױרַא לווירב
 עלַא ,טייקדימ יד ןעמוקעג זיא ףוס םוצ .טכַאנ רעד ןיא טלכײמשעגניײרַא טָאה רע זַא
 .ףָאלש טימ ןגיוא ענייז טעשורּפרַאפ ןוא טקעמענּפָא רעדליב ןוא סעיזַאטנַאפ ענייז

 לרעטצנעפ םענעּפָא ןכרוד ךיז טָאה ,ןעוועג סע זיא טכַאניײב ךיוא ,לָאמ שרעדנַא ןַא
 .קסעילּפ-עילַאװכ ןטימ ןעמַאזוצ ןעמוקעג זיא סָאװ ,רעמָאיעג ַא גערב-םי ןופ ןגָארטרעד
 יז רעדייא ןטייוורעדנופ ףיש ַא ױזַא טפייפ סָאד זַא ,טניימעג טשרעוצ טָאה עלעדנעמ
 לַײװרעד זיא ,טרעהעג טָאה רע סָאװ ,ןרעמָאי סָאד .טרָאּפ םוצ ךיז טרעטנענרעד
 טלעטשעגוצ טָאה עלעדנעמ .ןסיירעביא ערעגנעל טימ ןעמוקעג זיא ןוא רעכַאװש ןרָאװעג
 ןפַאלשעג ,ךעלנייוועג יוװ ,ןיוש ןיא עלייק .טרעהעגוצ ךיז ןוא לקנעב ַא לרעטצנעפ םוצ
 טכַארבעגטימ טָאה יז .טָאטש רעד ןופ ןעמוקעגקירוצ טַאהעג סָאװרָאנ זיא עלערעּפ ןוא
 רעד וצ ,רָאה יד וצ ,זדלַאה םוצ ןטסָאמעגוצ סע ךיז ןוא לקילַאש-ןָאליײנ ךעלזָאד ַא
 טשינ טייצ עצנַאג יד זיא רעכלעוו ,עלעדנעמ .ןוגינ ןליטש ַא טמורבעגוצ ןוא עילַאט
 יז ןוא רעטסעװש רעד וצ וצ ,לקנעב ןופ ּפָארַא זיא ,לרעטצנעפ ןופ ןטערטעגּפָא
 :טנַאה ַא ייב טּפַאכעגנָא

 !?טסרעה ,עלערעּפ --
 רעסיױא עלערעּפ טָאה שרעוצ .לרעטצנעפ םוצ טפעלשעג יז טָאה רעניילק רעד

 ַא ןוא ףױלנָא-עילַאװכ ןייא ןשיוצ רעבָא ,טרעהעג טשינ טשינרָאג שיורעג"םי םעד
 -רעדנַאנַאפ ליטש ךיז יז טָאה .ןייועג ןימ ַא ןדיישרעטנוא ןעמונעג יז טָאה ,ןטייווצ
 :ןקעוווצרעביא טשינ ןעלייק ידכ ,טכַאלעג

 .טשינרָאג רעמ ןוא טעקוַאימ ץַאק ַא ?ןרעה ךיא לָאז סָאװ --
 זיא ,רעגעלעג ריא ףיוא ףױרַא ןוא ןָאטעגסױא טַאהעג ןיוש ךיז טָאה עלערעפ ןעוו

 רע .גערב-"םי םוצ קעװַא ןוא בוטש ןופ סױרַא ,לדמעה ןיא זיולב ,סעװרָאב עלעדנעמ
 ןסַאנ טימ טרימשעגסיוא ,תוחוכ ןָא ןגעלעג זיא סע .ןענופעגּפָא טכייל לצעק סָאד טָאה
 לקיטש ַא .רעסַאװ-םי ןיא טקנעװשעגּפָא ןוא ןביוהעגפיוא סע טָאה עלעדנעמ .דמַאז
 ךיז טָאה למיה רעד .לדנקלָאװ קידרעמוז ,טכייל ַא רעטנוא ןופ ןעמוקעגסױרַא זיא הנבל
 ןטכיולעג טָאה ץלַא ןופ רערעמ ךָאנ רעבָא ,ןרָאװעג רעלעה זיא םי רעד ךיוא ,טלעהעצ
 .ךיז וצ טקירדעגוצ לצעק סָאד טָאה עלעדנעמ .לצעק םענופ לעפ עסייוו ,עטכייפ יד
 .ןרעטיצ וצ טרעהעגפיוא טָאה לצעק סָאד .טכייפ ןרָאװעג םיא זיא לדמעה ןייז

 א

 ,בוטש ןיא ןזיווַאב טשינ טכענ יירד ןוא געט יירד לָאמניײא ךיז טָאה לדָאג זַא
 .ףוס ַא ןכַאמ םעד וצ לָאז יז ,טייצ עטסכעה יד ןיוש זיא'ס זַא ,ןסאלשַאב עלייק טָאה
 ,ןײלא ךיז בילוצ ןעוועג לגוסמ טשינ יז זיא ןעיצ ױזַא רעטייו ךיז לָאז סע ןזָאל
 טשינ ןפוא םושב ךיז ייב טָאה יז רעבָא ."טלעוו, רעד בילוצ ןוא רעדניק יד בילוצ
 טָאה סע יװ ,"האמוט, רעד ןופ לעוװש יד ןטערטרעבירַא לָאז יז זַא ,ןלעוּפ טנָאקעג
 יז טָאה ןיירַא "לדנטרעג , ןיא ."תדלומ הפק, ןופ "לדנטרעג, סָאד ןסייהעג ריא ייב
 ,ןעזעג ןוא ןענַאטשעגפיוא זיא יז ןעוו ,לָאמסָאד ךיוא ןוא ןעלעדנעמ טקישעג קידנעטש
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 למיה ןטימ םי רעד ווו

 םעד טקעוװועגפיוא יז טָאה ,טרירַאב טשינ רעדיו טייטש ןַאמ ריא ןופ טעב סָאד זַא
 :טגָאזעג םיא ןוא םעניילק

 וצ ןגָאװ טשינ רעמ ךיז לָאז רע זַא ,םיא גָאז ןוא ןטַאט םוצ ןײרַא ,דיז ּפַאכ --
 רעמ לע ךיא .ןעמוק טשינ בוטש ןיא רעמ רָאנ יי רע וװ ןייג לָאז רע .ןזיײװַאב
 !גונעג ,ןעװערָאה טשינ םיא רַאפ

 טימ ךעלגעמ טייוו יװ ןגָאזצסױרַא טערַאטסעג ךיז טָאה יז עכלעוו ,דייר סעלייק
 .טכַאמעג ךַאו םיא ןוא ןעגנורדעגניײרַא ןעלעדנעמ ןיא ןענעז ,טייקיאור רעטכַאמעג ַא
 עטַאט רעד זַא ,טניימ עמַאמ יד סָאװ ןענַאטשרַאפ טשינ ךָאנ רָאלק ןצנַאגניא טָאה רע
 עלעדנעמ רעבַא ,ןעװערָאה טשינ םיא רַאפ טעװ יז זַא ןוא ןעמוק טשינ בוטש ןיא לָאז
 ןעמונעג ךיז טָאה רע .רעטָאפ ןרַאפ ךַאז עטכעלש א ךיז טיירג סעפע זַא ,טליפעג טָאה

 ַא קידנליפרעד -- זיא ,לטעב ןייז רעטנוא ןגעלעג זיא עכלעוו ,ץַאק יד .ןָאטנ
 ענייז ןָא לעפ יד ןבייר ןעמונעג ןוא ןגיוצעגסיוא ךיז ,ןעמוקעגרעפַא -- גנוגעווַאב
 -נגעקטנַא םיא ןיא ךיז טָאה סעפע .טליײאעג טשינ ךיז טָאה עלעדנעמ .סיפ עטעקַאנ
 ןטַאט םעד ןגָאז ןוא "לדנטרעג, ןיא ןיײג וצ ןופ ןטלַאהעגקירוצ םיא ןוא טלעטשעג
 זיא טשינ ןעוו יו ,רעמ רע טָאה טציא אקווד רעבָא .ןלױּפַאב טָאה עמַאמ יד סָאװ סָאד
 רע יו ךיז ןקוקוצ ,הציחמ ןייז ןיא ןייטש ,ןטַאט םעד ןעז טלָאװעג ,לָאמ שרעדנַא ןַא
 רע יװ ,סױרַא ךעלעמַאּפ םיא טזָאל רע יוװ ןוא סָאריּפַאּפ ַא ןופ ךיור םעד ןיירַא טיצ
 טשינ ,עטיור רַאּפ ַא םיא וצ ףיוא טבייה רע יװ ,טרָאק ַא טמענ ןוא טרָאק ַא טלייט
 .תוחילש יד ןריפסיוא קעװַא רע זיא .ןגיוא ענעּפָאלשעגסוא

 -טָארב רעד ןופ קעװַא סָאװרָאנ טלָאװ יז יו ,טמַאלּפרַאפ ךיז ןבָאה ןקַאב סעלייק
 ךוטרַאפ םעד ןגױצעגפיורַא ךיז ףיױא יז טָאה ,ןירַא קרַאמ ןיא ךיז קידנטיירג .ןַאפ
 יז יוו ,ןגױװַאב ןּכיל עריא ךיז ןבָאה ייברעד ,לכיט ןטימ רָאה יד ןעמונעגמורַא ןוא
 .טלטרעוועגכרוד ןצעמע טימ ךיז טלָאװ

 ןכירקסױרַא ןטימ טלייאעג טשינ ךיז ,רָאפ טמוק סע סָאװ קידנרעה טָאה ,עלערעפ
 יד ןופ ןטינשסיוא-רעדליב יד רעביא טעשזדנָאלבעג ןבָאה ןגיוא עריא .טעב ןופ
 ריא ןבענ טנַאװ רעד ףױא טּפעלקעגרעדנַאנַאפ ןעוועג ןענעז עכלעוו ,ןלַאנרושז-ָאניק
 יז טָאה סָאװ ,םעלַא םעד וצ הריתס רעסיורג וצ ַא ןיא ןעוועג טציא ןענעז ייז .טעב
 יו ןוא טקוקעג ייז וצ טָאה יז .טליפעג טָאה יז סָאװ םעלַא םעד וצ ,טלגנירעגמורַא
 .ןעזעג טשינ

 .טשינרָאג טימ רע זיא ןעמוקעגקירוצ .טמיוזעג טשינ גנַאל ךיז טָאה עלעדנעמ
 .געט עכעלטע ןעזעג טשינ ןיוש ןטַאט םעד טרָאד טָאה ןעמ --
 ןטלַאהעג ןיש טָאה יז ןעוו .רעטרעוו ןָא ןעגנולשעגּפָארַא העידי יד טָאה עלייק

 ַא ןוא רעדניק יד וצ טיירדעגסיוא ךיז יז טָאה ,ןײרַא סַאג ןיא ןייגסױרַא םייב
 : ןָאטעג גָאז

 רימ ייב סָאד טעװ "רע, רָאי ץרַאװש ַא רַאפ סָאװ ,רעדניק ,ןעז טעוװו ריא --
 !ןזייװַאב רָאנ ךיז רע לָאז .ןבָאה

 .םורַא ךָאװ ַא ןיא טשינ ןוא גָאט םעד ןיא טשינ .ןזיוַאב טשינ ךיז טָאה לדָאג רעבָא
 עלייק .ןעזעגנָא טשינ יו ךעלכעלפרעביוא בוטש ןיא ךיז טָאה ןרעו םלענ סלדָאג

 סָאװ ,ףָארטש ַא ,טָאג ןופ ףָארטש עכעלדיײמרַאפמוא ןַא יו ןעמונעגפיוא סָאד טָאה
 טלקיוועגנייא ךָארב ריא טָאה עלייק .דניז עכלעוו רַאפ ןסיוו וצ טשינ ןעמוקעג ריא זיא
 .ןגייווש ַא ןיא

 צ

 ,קעװַא זיא ,לדָאג ,עטַאט סעלעדנעמ זַא ,גנַאלק ַא טײרּפשרַאּפ ךיז טָאה לסעג ןיא

 לייוו ,ןסיוו וצ ןעוועג טשינ זיא ,ןעמונעג ךיז טָאה גנַאלק רעד ןענַאװנופ .ןעוועג דרוי

 סָאד ןבָאה לסעג ןיא עלַא רעבָא ,טדערעג טשינ םענייק טימ םעד ןגעוו טָאה עלייק

 .ןלייצרעד וצ טסווועג
 טָאה ןעמ יצ ,טזומעג סע טָאה ןעמ .טלוב לָאמַארַאפ ןרָאװעג זיא טעב סלדָאג
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 ןַאמנזייא יבצ

 תבש ַא ןיא ,ךיז ןגייל םייב ןוא ןייטשפיוא םייב :ןליפ ,ןלז ,טשינ יצ ,טלָאװעג
 טימ בוטש יד זיא ךָאד ןוא קיטייז ןענַאטשעג זיא'ס .גָאט ןכעלנייוועג ַא ןיא ןוא
 .ןעוועג לופ םעד

 טַאהעג ענעריס-ףיש ַא ןופ ףייפ א טימ טעב סנטַאט םעד טָאה ןעלעדנעמ ייב
 ףייפ ןקידנעמענכרוד ַאזַא טָאה רעוא ןייז לָאמ לפיוו .תוכייש עטנעָאנ ַא רָאג סעפע
 ,לקניו םוצ ןגיוצעג ךיז ןקילב ענייז ןבָאה ,לרעטצנעפ םעניילק ןכרוד טּפַאכעגפיוא
 ַא ץַאק יד ןגיל ןפָארטעג רע טָאה לָאמניײא זַא ןוא ןענַאטשעג זיא טעב סָאד וװ
 זַא ןָאטעג ירב ַאזַא םיא סע טָאה ,טעב סנטַאט ןפיוא עקידנפָאלש ןוא עטיירדעגפיונוצ
 ןייטש ןבילבעג טסגנַא סיורג ןופ זיא ץַאק יד .טרעדײלשעגּפָארַא החיצר טימ יז טָאה רע
 ױזַא יז ,עלעדנעמ ,רע טָאה סָאד זַא ,טביולגעגוצ טשינ ךיז יו ,טקוקעגנָא םיא ןוא
 ךיז טָאה רע ,קילב ריא ןעזעג טשינ רעבָא טָאה עלעדנעמ .ןבירטרַאפ ןוא ןגָאלשעג
 רענייק זַא ,ןעז רע לָאז ,ןעמוקקירוצ טעװ עטַאט רעד ןעוו :קעד יד ןכיילגסיוא ןעמונעג
 םִיא רע טעװ ,ןעמוקקירוצ טעװ עטַאט רעד זַא ןוא .טרירעגנָא טשינ רעגעלעג ןייז טָאה
 ,גנַאל םיא טימ ךיז ןוא טעב ןיא ןעמעננײרַא סנגרָאמירפ עקידתבש יד ןיא רעדיוו
 סע ןייג וצ ןפור טעוו עמַאמ יד זַא .ןייז אנקמ שזַא טעװ עלערעּפ .ןליּפשמורַא גנַאל
 ,טכַאנרַאפ ןוא ..ןעװעדנַאמָאקמורַא רעטייו ןוא ןכַאמ קידנסיו טשינ ךיז ןעמ טעװ
 ןופ םינכש ערעדנַא יד טימ ןעמַאזוצ ,ןזָאלסױרַא ךיז ןעמ טעװ ,ורּפָא ןקידתבש ןכָאנ
 ןעלסקַא סנטַאט םעד ףיא ךיוה ,ךיוה ןציז רעדיו רע טעװ ,ריצַאפש ַא ףיוא לסעג
 :ןטַאט םוצ ןפורנָא ךיז ןוא ןכַאל טעװ עמַאמ יד ןוא

 !ןלַאפּפָארַא ךָאנ ןָאק דניק'ס ,גנוטכַא ביג ,לדָאג --
 :ןשימנײרַא ךיז טעוו עלערעּפ ןוא
 וטסלָאז ןיש !ןעלסקַא יד ףיױא ןגָארט ךָאנ ןעמ ףרַאד גניי ןסיורג ַאזַא --

 !סעציײלּפ סנטַאט ןופ ןײגּפָארַא
 ..ןעמוק טעװ עטַאט רעד זַא

 ּצ

 טָאה עלערעּפ ןעוו ,ןרעטיילסיוא לסיבַא ןעמונעג ךיז טָאה בוטש ןיא גנומיטש יד
 ןטכַאנרַאֿפ-תבש יד ןופ םענייא ןיא ןוא ןבָאה הנותח ךיז טיירג יז זַא ,טגָאזעגנָא ןעלייק
 יו רערעדנַא ןייק ןעוועג טשינ זיא רוחב רעד .ןיירַא בוטש ןיא רוחב ריא טכַארבעג
 רעטסעוװש ןייז ןפָארטעג טַאהעג טָאה עלעדנעמ ןכלעװ טימ ,רעריזירפ רעד םוחנ
 .רָאדירָאק ןרעטצניפ םעניא ןזדלַאהמורַא ךיז

 .רעטרָאהַאב קרַאטש ַא ןוא רערַאד ַא ,רענעסקָאװעג-קירעדינ ַא ןעוועג זיא םוחנ
 ךעלטניב ןכָארקעגסױרַא םיא ייב ןענעז ןרעױא יד ןופ ןוא רעכעלדזָאנ יד ןופ ןליפַא
 -זדלַאה רעד םיא זיא ןדער םייב .טריזַארסױא טכעלש ןעוועג רע זיא לָאמעלַא ןֹוא רָאה
 טדערעג אקווד רע טָאה ןדער שטָאכ ,ןפָאלעג ּפָארַא ןוא ףױרַא ךיג ,ךיג ּפָאנק
 ןעװעג ןענעז ןעגנוגעװַאב ענייז ךיוא .טגיילעג טרָאװ ַא וצ טרָאװ ַא ,עילָאװַאפ
 טָאה עלייק .הנותח ַא טסעומשעגּפָא טָאה ןעמ .ןלעפעג ןעלייק זיא רע .ענשטעטַאטס
 הנותח ַא טלָאװעג אקווד ןבָאה רעבָא םוחנ ןוא עלערעפ .הפוח עליטש א טלָאװעג
 ןענַאטשַאב זיא םוחנ .ןָאלעוװ ַא טימ ,ןעמולב טימ ,לַאז ַא ןיא :קַאנק ןלופ ןטימ
 : סנייז ףיוא

 ךיא .ןעקנעדעג וצ סָאװ ןייז לָאז סע זַא ,ךיא ליוו ,הנותח ןעמ טָאה לָאמנייא --
 ןגעוו ןיוש לכיא זיא ,טלעג ןייק טשינ טָאה עלייק זַא -- ןבעגעגוצ רע טָאה -- סייוו
 !ןעמענרעביא טשינ עלייק ךיז לָאז .ןגרָאז ץלַא

 סָאװ ,ןָאזרעּפ רעטירד רעד ןיא ריא וצ קידנדער ,טהנעטעגניירַא ריא ןיא רע טָאה
 .ןלעפעג רָאג ןעלייק זיא סע

 זיא רע ןעוו .ןעוועג טשינ בוטש ןיא שינעגעגַאב רעד ייב דָארג זיא עלעדנעמ
 ןענַאטשעג ךָאנ ןענעז שיט ןפיוא .ןפָארטעג טשינ ןעמוחנ ןיוש רע טָאה ,ןעמוקעגקירוצ
 וצ ןעילוט ןעמונעג םיא טָאה עלערעפ .ץכעסייברַאפ ןופ ןטשער ןוא סעקשילעק יד
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 למיה ןטימ םי רעד ווו

 טימ דיילק סייוו ַא ןגָארט טעװ יז זַא ,הנותח טָאה יז זַא ,טלייצרעד ייברעד ןוא ךיז
 ןוא טלמוטעצ ךיז טָאה עלעדנעמ .לּפַאנק עכיוה ףיוא לּפָאטנַאּפ עסייוו ןוא ןָאלעװ ַא
 .טנעה סרעטסעווש רעד ןופ ןסירעג ךיז

 א

 לטעב ןיא םיא וצ זיא סָאװ ,ץַאק רעד בילוצ עלעדנעמ ךיז טָאה טקעוועגפיוא
 ןעלעדנעמ סָאװ עטשרע סָאד .ןעוועג טשינ בוטש ןיא ןיוש- זלא עלַייק .ןפָאהקעגנײרַא
 ןעגנַאהעגּפָארַא זיא סָאװ ,ךעלייל סייוו ַא ןעוועג זיא ,ןגיױא יד ןיא ןפרָאװעג ךיז טָאה
 לסיבַא ,לטעב ןופ פָארַא זיא רע .טלייטעצ ןעייווצ ןיא יװ .בֹוטש יד ןוא רֶונִש ַא ןופ
 טימ עלערעפ ןגעלעג ןענעז טעב סנטַאט ןיא יװ ןעזרעד ןוא ךעלייל סָאד טצרַאשרַאפ
 ןוא םערָא ןטײרּפשעגרעדנַאנַאפ ַא טַאהעג טָאה םוחנ .ןפָאלשעג ןענעז יז .ןַאמ ריֹא
 רָאה עריא .ּפָאק סעלערעפ טורעג טָאה ,טסורב ױעקירָאה ןייז הצ שנעָאנ ,םיא ףיֹוא
 םענופ .לױמ ןוא זָאנ סמוחנ טרירעגנָא ןבָאה ייז ןופ לייט ַא .ןפרָאװעצ ןעוועג ןענעז
 ןוא ףרַאש ןעװעג זיא םעטָא סמוחנ .ןביוהעגרעטנוא רָאה יד ךיז ןבָאה םעטָא
 ןעמ טָאה םעטָא סעלערעּפ .טייקליטש-בוטש רעד ןיא ןטינשעגניירַא ךיז ןוא קיסעמלגער
 .טרעהעגנָא טשינ יו טעמכ

 ןעקנעש טנָאקעג טשינ ךיז טָאה רע .טרַאנעגּפָא טליפרעד ךיז טָאה עלעדנעמ
 סרעטסעווש רעד טימ טמעשעג ךיז טָאה רע .טּפַאכרַאפ טעב סנטַאט םעד טָאה ןעמ סָאװ
 ןעוועג םיא זיא'ס ןוא ןעזעג טשינ יוזא רעירפ לָאמנייק יז טָאה רע .טײקטעקַאנ-בלַאה
 ,םוחנ ןעמוקעגסיוא םיא זיא רעדיוורעד רעמכָאנ רעבָא .ריא ףיוא ןקוק וצ רעדיוורעד
 .סנגייא ןייז ןעוועג טלָאװ טעב סָאד יװ ,טײרּפשעצ טיירב ױזַא ךיז טָאה רעכלעוו

 ןוא טנעה ענייז ןופ טזָאלעגסױרַא ךעלייל ענעגױברַאפ סָאד טָאה עלעדנעמ
 וצ ליטש ךיז טָאה לצעק סָאד .ךיז טימ ןָאט וצ סָאװ קידנסיוו טשינ ,ןייטש ןבילבעג
 לצעק סָאד .ןביוהעגרעטנוא סע טָאה רע .טיירפרעד ךיז טָאה עלעדנעמ .טרַאשעגוצ םיא
 ןטימ זיא עלעדנעמ .תושר ןייז ןיא ןבעגעגרעביא טייקיביגכָאנ רעכייוו טימ ךיז טָאה
 טקנעוװשעג טייקליק רעקידנגרָאמירפ טימ ןבָאה טעילַאװכ יד .גערב-םי םוצ סױרַא לצעק
 ךיז טזָאלעגּפָארַא ,ןגָארטעגנָא ךיז ןבָאה סעוועמ עטַאשט ַא ,סיפ עסעוװרָאב ענייז
 טימ ןביוהעגפיוא ךיז ,רעסַאװ ןרעביא לגילפ עסייוו יד טימ טשטַאפעג ,םי םוצ קירעדינ
 ןוא טקוקעגכָאנ ייז טָאה עלעדנעמ .ןגיולפעגקעװַא ןוא רעטַאלפ-לגילפ ,יירשעג ,שער
 : ןעוועג אנקמ

 סָאװ ,סעקדָאל ענעי ןופ ענייא ןעמענ רע טעװ ,ןרעו רעסערג רָאנ רע לָאז --
 רע לָאז ,ןטַאט םוצ ץןזָאלקעװַא ךיז ןוא לצעלּפ םענרענייטש ןפיוא ךיז ןרעגלַאװ
 = !ןסקַאװרעטנוא רָאנ

 רעד ווו טרָאד ןגיױצעגקעװַא ךיז ןבָאה ןקילב ענייז .רעטױל ןעוועג זיא טפול יד
 סָאװ סָאד ןשיװרַאפ ןעמונעג ךיז טָאה זייווכעלסיב .ףיונוצ ךיז ןעייג למיה ןטימ םי
 .ךעלייל ןסייוו ןרעטנוא בוטש ןיא ןעזעג טַאהעג רעירפ טָאה רע

 !ןסקַאװרעטנוא רָאנ רע לָאז --
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 שאטאפ הדוקר
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 טעב ןעמ
 הרוי ןפיוא
 םילשורי ןיא

 ,רענמית ץטראדעגנייא 7
=;, 

 ,רערַאכוב עטקידרעבַאב ץכיוה

 רעקַאריא ץנעגיוושרַאפ ערעגנָאמ

 ,ןדרפס עקיגיױא-ץראווש על עקנוו
 ,ןדיי ץעטלמיירטשַאב עשיז גנבשא

 לופ ןענייז ןלוש ץלַא
 -- הליפת רעקידתוקיבד טימ טעבעג א
 !טזָאלב ירדנ-לכ ןופ רפוש א
 .ןזָארג יד ,רעדלעפ יד קיטשרַאד ןענעז'ס
 ..ןשלח רעמייב
 -- ּפעק עטנערברַאפ טימ גרעב עקיטשרָאד
 ,עשינמית עלַא
 ,עשירַאכוב עלַא
 ,עשידרפס עלַא
 עשיזנכשא עלַא
 ןלוש
 -- הליפת ַא ןהליפת

 ;הרוי םעד ןכוזפיוא םיא ןעמ לָאז ווו
 ןטימ ךיז טסעומשרַאפ רשפא

 יש ר ןעקנירמ ייז
 א ן ןעמוק לָאז'ס

 0 טא ןוג

 ;ןגרָאמ יי ןזיב ןענורב ןוא רעפעפ

 דָאש ַאזַא טקישרַאפ סעלא טָאה ארוב רעד רָאנ

 ..דָאב עקיכלימ ַא ךאלמ א םיא טכַאמ סע
 יבנה א

 *!דנַאל ןיא רעסַאװ ןופ גנַאזעג ַא ןעמוק טעוו'ס

 הרוי םוצ סיוא טקערטש סע

 ,טנַאה ןייז ארוב רעד



 רעדיל

 רענרעה טימ שריה רעיורג א

 שריה רעד טינ טסייזז
 ןכעטש רענרעה ענייז זַא

 שריה 8 רע טפיול

 גיה ןטעביז םוצ

 לניּפש-רעסַאװ ןיא ךיז טעז

 רעסַאוװ ןיא לָאמַא ךָאנ טפיוטש

 ;כ

 !רענרעה טימ שריה רעיורג

 עי ענעגייא ענייד טמַאה

 ַָאטעג ייוו

 שריה רעד ןייטש טביילב

 ןגיוא-ןשריה עגולק יד טימ
 לָאמַא םעד ןיא ךיז טקוקרַאפ

 לָאט ןגנַאל 2 רעבירַא
 ןַײלַא רֶע ןבילבעג טרָאד זיא

 םניילק ַא לשריה ַא
 -- ןייוועג שידניק א טימ

 רפש ןשידניק א טימ

 שריה רעד טינק

 סיפ-ןשריה עננַאל ענייז טימ
 ךיז טכַארטרַאפ

 ךיז טפיטרַאפ
 -- ןייא טלמערד

 טתסמ זומ ױזַא

 ןיינמיוא דיל-ןשריה 8

 + בי -
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 ינבא .ש

 בנג רעד
 טיורב םענופ

 -ךעלסייוו ַא יװ ,ןטלַאּפש עקימייל ,ענעקורט טימ דרע עטשטיינקעצ קידלגרעב י
 רעדעי ָאד טלעפ סע .טייקידיל ריא טימ .גיוא סָאד טעשטומ ,רבדמ = =
 ףוס סע ןיא יצ .טייצ רעד ןופ ןובשח םעד ןזייװנָא לָאז סָאװ ,ןמיס רעשידרע
 ,טייקידיל יד !ןעגנַאגעגסױא סָאװ רָאנ רעמוז רעד זיא רשפא  רעדָא ,רעטניוו
 טשינרָאג ןגָאז טניװ רעקידנפיפ רעד וליפא ןוא סנקלָאװ עכעלסייוו-יורג יד
 .טייצ רעד ןגעוו

 .ה"שת ,רוֿפכ-םוי ברע ,רופכ-םוי ברע ךָאד זיא'ס
 עכעליולב עטריזארעגּפָא טימ רעדיײלק עטפיירטשעג-יורג ןיא ןשטנעמ ,ןשטנעמ

 עכעלרעטיש א יװ ךיז ןגעװַאב רעמינפ עטנקירטראפ ןוא ןגיוא ענעשָאלעגסיוא ,ּפעק
 עקידרענייב .ור ןַײק טשינ טניפעג סָאװ ,םערָאװ רעקיּפעקטנזױט א .עסַאמ עיורג
 ,סעלפוש םורַא ךיז ןרעמַאלק רעגניפ עטראדעגסיוא :םייל סעבאר עלופ ןפוטש טנעה
 ;סעציילּפ רעביא ןעװעסַאּפ סעקישטנאק ,ףיורא ןוא ּפָארא ךיז ןגייב ןעלסקא עקיציּפש
 .תומשנ ערעייז סיוא ןכיוה ,ןצכערק ןשטנעמ

 ךיז ןכײלש -- ףוג ןקיזיר םעניא ןלעצ ייווצ עקידעבעל -- ךעלמעדעפ ייווצ
 ייוצ עכײלג .סעבאר עלופ ערעייז ןּפוטש ןשטנעמ ייווצ .הנחמ רעד ןטימ ןיא
 ןבלעז םעד ןגָארט עדייב ,ןגױא ענעשָאלראפ עבלעז יד ,ןטױה ענעגיוצעגסיוא
 זיא'ס .רעדיילק-רעגַאל עטפיירטשעג ערעײײז ןופ טסורב רעד ףיוא קעיירד ןלעג
 .לּפָאק -- רע ןוא לאומש זיא ייז ןופ רעװ ןדיישוצרעטנוא טשינ

 טימ -- לּפָאק ;ןטסארטנָאק ייוצ ןעוועג ייז ןענעז ,ףרָאד ןיא ,םייה רעד ןיא
 קראק ןטעפ ַא טימ ,ףוג לעב ןטאז ַא ןופ לעטש ַא טמ ,דרָאב רעדנָאלב ,רעגנַאל ַא
 לדייא ןא ,דרָאב רעכעליורג קידנור א טימ -- לאומש .הרוצ רעקישיילפ ַא ןוא
 עדייב ייז ןבָאה רעגַאל ןיא ָאד רעבָא .ןרעטש ןטשטיײנקעצ ןוא םינפ טרעצענּפָא
 ךעלקעז ייוצ -- ןטייוצ ןופ ןטָאש רעד ןעוװעג טלָאװ רענייא יוװ ןעזעגסיוא
 סנדייב ןוא ןשָאלראפ ןגיא סנדייב ,טשטיינקעצ סנרעטש סנדייב .רענייב עקיציּפש
 .רעגנוה ןופ ןקילב -- ןקילב

 רענרעזייא ןא .טמעטָא רעגַאל רעד .רעגַאל ןיא שינעדיז ךעלסיירעביאמוא ןא
 .סָאּפַאק ןופ ןעיירשעג -החיצר טימ טשימעגסיוא ,גייצקרעוו ןוא רעדער ןופ ץירק
 .תוליפת ןופ למרומ א ךיוא ןעמונראפ שיורעג םעניא טלָאװ רעוא רַאבליפ ַא
 ַא ןיירא ךיז טלזיר ,סָאּפַאק ןופ ןעיירשעג ןוא יירעצירקנזייא ןופ ץלירג םעניא
 -- קילייה ןוא טכייל ךיז טניר ,שער ןטימ טשינ ךיז טשימרַאפ ,ןוגינ-"ירדנ-לכ , רעליטש
 .גנונעפָאה ןופ לַאװק ַא

 .ָאּפַאק םענופ לוק עדליוו סָאד טּפַאלק -- ?!רעדניק סנשטנעמ ,רעשַאר, --
 -- ."קעיירד רענירג, א .תוסיפת עשטייד ןופ ,ָאּפַאק רעד ,רעהא טכארבעג זיא רע

 ןשטנעמ ןגרָאװרעד טָאה רע .דרָאמ ראפ ןסעזעג הסיפת ןיא זיא רע זא ,ןמיס א
 ןופ רעטסבושח רעד -- קעיירד םענירג םוצ ןעװעג הכוז רע טָאה םעד בילוצ ןוא
 .ןכייצ ןשידיי ,ןלעג םענופ רעכעה יאדווא ןוא ,ןבראפ ערעדנַא עלא

 !רעשאר ! רעשאר --
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 יד קידנעלמרומ ,סעבאר ערעײז סא ןטיש ,רעבירא ןפיול לּפָאק ןוא לאומש
 .ירדנ לכ, ןופ הליפת

 טרעק רע תעשב ,ץיוו א טימ ןכש א יײז וצ טגָאז -- ןטסַאפראפ וצ טייצ --
 .עבאר ןייז רעביא

 .לאומש טרעפטנע -- !טייצ --
 שרדמה תיב ַא .טלעװ רעד טָא ןופ סױרַא ןטלָאװ ייז יוװ ייז ןביילב עגד ַא

 .ןעלטיק עסייוו ,טכיל עקידנענערב ,רופיכ-םוי ברע ,ףרָאד ןיא
 !ןענַאטשעג טשינ --
 .עצײלּפ רעקידרענייב ןיײז רעביא שטייב רעד טימ טינש ַא טליפרעד לאומש

 ןַײז ןעו טשרע .םייל רענעבָארגעגסױא עּפוק רעד ייב קירוצ ןיוש ןענעז יז
 ,זיא לּפָאק .ןגױא יד ןביוהפיוא רעדיו לאומש ןעק ,לֹופ טעמכ ןיוש זיא עבאר
 .תוליפת ןעלמרומ עדייב .ןבענרעד ,דימת יו

 ?ןגרָאמ עקַאט טסאפ וד ,לאומש --
 .רעטכארטראפ א לאומש טרעפטנע -- ףליה סטָאג טימ --
 טלייצרעד רימ טָאה הירכז -- .לּפָאק טלמרומ -- ,לאומש ,ךיילג טשינ טסוט --

 ןטסַאפ טשינ לָאז רענייק ןעוועג רזוג בר רעד טָאה ,קָאלב ןטירד ןיא ,ייז ייב זא
 !ןיד א ךיוא ךָאד טסנעק ןײלא וד .תושפנ תונכס סע ןזיא תוחוכ ערעזדנוא ייב

 ןוא יָאק רע רָאנ ביוא ,דיי ַא -- .ןעמ געמ לי ןעמ זַא רעבָא ,ביוחמ טשינ זיא'מ --
 .הוצמ ַאזַא רַאפ ןייז ןכסמ ךיז געמ ,ליוו

 - !הוצמ עטסערג יד זיא סָאד .ןבעל ףרַאד ןעמ .ןייז ןכסמ טשינ ךיז ףרַאד'מ --
 .לּפָאק טנקסּפ

 .סעבאר עטלופעגנָא טימ געוו ןיא ךיז ןזָאל עדייב
 וצ ןליו םיא טעײטס סע סָאו ,ןלאומש ןעוועג אנקמ לּפָאק זיא ץראה ןיא

 ןטלַאהעגרָאפ לָאמנײא טשינ לּפָאק טָאה םייה רעד ןיא .ןויסנ אזא ךיז ףיוא ןעמענ
 -- ןגָאז רע טגעלפ -- םכחידימלת א, :טײקטלַאק "רעשיזנכשא, ןייז ראפ ןלאומש
 אקווד סָאװ ,ורוצ טשינ םיא סע טזָאל רַאפרעד ."זיא קיטש א ,דיי א רעבָא
 :ךיז טרעפטנעראפ לּפָאק .חוכ ַאזַא טציא טָאה לאומש

 ןטיהּפָא ביוחמ זיא דיי ַא .טשינ ןעק ךיא .ןטסַאפ טשינ ןעק רענייא ךיא --
 ןעמ ןענערָאװ דימת טגעלפ הכרבל ונורכז יבר רעד ,ןיד יפ לע זיא'ס .ןבעל ןייז
 ייס יו ייס ןעק רענעי וװ טרָאד ערה רצי ןטימ ןענשקעראפ טשינ ךיז לָאז
 ...ןענידראפ טשינרָאג

 !לאומש ,תינעת ןגנירג ַא ןפלעה טָאג ריד לָאז --
 !עלא ראפ הבוט המיתח א ןוא ,לּפָאק ,יאולה --
 ןגיושראפ זיא ןזייא ןופ ץירק רעד .עקאט יד טּפַאלקעג ןעמ טָאה וװ ץעגרע

 רעד ןיא טלגנעלשעג ךיז טָאה סעקינרעגַאל יד ןופ עסַאמ ענעסָאגעצ יד .ןרַאװעג
 יײז טָאה סע .ןקָאלב יד וצ טעזױּפעג טָאה הנחמ יד .העש רעקידתושמשהדןיב
 .ןוגינ-ירדנ לכ רעקירעיורט רעקידקָאטייװ רעד טײלגַאב

 .ב

 םענעגיובעג םעד סנטָאש ענעגיױצעגסיוא טימ טגיילאב טכיל לעג ,טַאמ ַא
 סעשטירּפ עקיקָאטש יירד ןעייר יד ןשיוװצ ךיז ןפראוו סנטָאש יד .קַארַאב ןופ ּפַאלוּפ
 עטשרעביוא יד טציילפראפ טכיל ךיילב ךעלקנערק ַא .גנעגכרוד עלָאמש יד רעביא ןוא
 שילרעטסיוא .טױרבטנװַא םערָא רעיײז טציא ןסע ןשטנעמ עכלעוו ףיוא ,סעשטירפ
 .שינעייק טגָאיעג א ןיא ךיז ןשער רעמינפ ענעסקַאװ .סנקור ענעגיובעג יד ןרעטיצ
 זיא לקערב סעדעי .טיױרב עצראווש לקיטש סָאד ליומ םייב טסעפ ןטלַאה רעגניפ
 .טנעמיד א יו רערעייט

 ךיז טָאה רעכעלטיא .םענייק טשינ ןעמ טעז ןעייר ייווצ עטשרעטנוא יד ןופ
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 ןעּפָאלּכ סָאד רָאנ ךיז טרעה סע :לזייה ריא ןיא עקיב ַא יו ,ךיז וצ ןגיוצעגניירא
 .ּפוז עקידרעסאוו יד

 ןייז ,רעטיוו טעטשַאט רעגנוה רעד .טקידנעעג ךיז טָאה לָאמטכַאנ סָאד
 ענעגיובעגנייא ענדָאמ יד .טליטשעג לסיב ַא רָאנ ךיז טָאה םזַאּפס רעקיאורמוא
 יד ןופ יד .ןשטנעמ ןענעקרעד ןָא טבױה ןעמ .ןגוצעצ ךיז ןבָאה סרעּפרעק
 ןּפַאכ ,עטנַאקַאב ערעײז וצ ךיז ןרעטנענרעד ,סיורא ןכירק ןטעב עטשרעטנוא
 רעד ףױא .סעיינ ַא סעּפע ןופ זמר א ,טסײרט ַא ןרעהסיוא ,טרָאװ ַא םענייאניא
 לעג טציא ןענעז ּפעק עטריזאר יד .ךעלדער ןפַאשעג ךיז ןבָאה ייר רעטשרעביוא
 ןגוא ענעשָאלראפ יד .םעדיוב ןרעביא סנטָאש ערעייז יו ךיז ןעלקַאש ,םייל יו
 .רעכעלנגיוא יד ןיא ףיט ןכָארקראפ ןענעז

 ַא ןּפַאכ ןעמוקעג ןדיי עשימייה עכעלטע ןענעז ןעלּפָאק ןוא ןלאומש םורַא
 עסיז עקידרופיכ-םוי ברע עלַא ןָא ,םייה רעד ןָא טנָאמרעד ךיז טָאה'מ .סעומש
 ןסעמיצ םינימ עלא ןוא תורפכ ענעטָארבעג ,שיפ עטליפעג ,שטעליוק :םילכאמ
 רעד וליפא .םירעדעג עטרעגנוהעגסיוא יד ןיא ןסָאגעצ ךיז ןבָאה םימעט עסיז
 ןוא טרעהעגוצ ךיז טָאה ,ןעלּפָאק ןופ סטכער ןפָאלשעג זיא סָאװ ,קאיסור רעגנַאל
 טכוזראפ ןבעל ןייז ןיא לָאמַא רע טָאה אמתסמ .גנוצ רעד טימ טצעקסעילּפעג
 .ןדיי יד ןסעומש םעד ןגעוו זַא ,ןענַאטשרַאפ טציא ןוא שטעליוק

 .טָאה לאומש .טיורב עלעקיטש סלאומש וצ טעדנעװעג ךיז ןבָאה ןקילב עלא
 ןעלרעב ןוא ןעלּפָאק ןשיװצ ּפוז קלח ןייז טלייטראפ ,תינעת םעד ןבױהעגנָא ןיוש
 ףיוא טזָאלעגרעביא ךיז רע טָאה טיורב סָאד ןוא ,סקַייל ןופ ןכש ןטייווצ ןייז
 .ןטסַאפּפָא םוצ ,ןגרָאמ

 -- .ןרעה ןלָאז ןשטנעמ ידכ ,לּפָאק טגערפ -- ?לאומש ,עקַאט טסאפ וד ןוא --
 ?רעביא ךיד וטסרעלק רשפא

 .לאומש טרעפטנע -- ןופרעד ןדער ,לּפָאק ,יאדכ טשינ --
 ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,יד ןופ רענייא ,םייח ךיז טרעדנוו -- ?טסאפ וד --

 !ךאז א סא ריד רעה !אה וא -- .סעומש א ןּפַאכ רעהא
 לרעב ןיירא ךיז טשימ -- ?םייח 'ר ,יזא טשינ ..ןייש ..ןייש רעייז --

 .גנורעטסײגַאב טימ לופ
 טימ ןוא ,רעצײרג א יװ למינּפ לעג א טימ לדיי ךַאוװש ןיילק א זיא לרעב

 ןעועג לרעב זיא םייה רעד ןיא .ןלאומש ןבענ סקניל טפָאלש :ןייצ עקנארק ,עלעג
 טגעלפ ,תוכאלמ עקידנעטש ייוצ ענייז ץוחא ןוא ,הלגע-לעב א יא ,רעטסוש א יא
 יו םערָא ןעוועג דימת ןגעווטסעדנופ .תוכאלמ ערעדנא וצ ךיוא ןפרַאװ ךיז רע
 ,לעג ןייז ןָא ,רעגַאל ןיא .רעדניק ענעסירעגּפָא בוטש עלופ א טימ ,טכַאנ יד
 ןטילעג לָאמַא טָאה סָאװ ,דניק טלּפירקראפ א יװ לרעב זיא ,לדרעב ןיילק
 .קנערק רעשילגנע רעד ףיוא

 וצ גנונפָאה יד ןריולראפ טשינ טָאה רעכלעװ ,עדנזעװנָא יד ןופ רעצעמע
 קילב ןזייב ַא ןעלרעב ןפרָאװעג טָאה ,ןטסַאפ טשינ לָאז רע ,ןלאומש ןגייצרעביא
 ןענאטשראפ ךָאד רע טָאה ,םכה רעקירעביא ןייק טשינ שטָאכ .דייר ענייז ראפ
 ךיז רע טָאה ,רעירפ יו ,גנורעטסייגאב רעבלעז רעד טימ .טניימ ןעמ סָאװ
 :ןטעב ןבױהעגנָא

 ,ךיי רעטושפ א ןיב ךיא !ןסע טפראד ריא !טסע ,ןבעל'כ !לאומש 'ר ,טסע --
 ,םענייאניא ןעמוק םייה א ןבעלרעד יוזא רימ ןלָאז יאוולה רָאנ ,ןענרעל טשינ ןעק
 !לאומש 'ר ,ךימ טגלָאפ !ןסע טזומ ריא יו

 א סלאומש ,םלושמ ןפלָאהעגרעטנוא טָאה -- לאומש ,טכערעג זיא'ר --
 טכעלש טשינ הלילח ריד לָאזס .ןטלַאהוצסױא רעװש זיא'ס -- בורק רערעגניי
 .ןגרָאמ ןרעוו

 .לאומש ךיז טקיטומ -- ןפלעה טעוו טָאג ,ףָאה ךיא --
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 טַאה'ר זַא -- לּפָאק ןיירא ךיז טשימ -- טסיזמוא ךיז וטסרעּפמא םיא טימ --
 .דײר ענעפרָאװעגסױרא .טנשקעראפ לָאמניײא ךיז

 ימ ַאזַא לָאמַא ןאראפ ןזיא'ס .תונשקע ןייק טשינ זיאס ;לּפַאק .תמא טשינ --
 .טציא ךיא ליפ סניוזא טָא .ץלא ןופ רעקרַאטש זיא סָאװ ,רעגַאב

 ןגָאז טלָאװעג טָאה ,ואולמו םלוע ןלאומש ןופ ןטלַאהעג טָאה סָאװ ,לרעב
 .ןגָאזוצסױרַא סע טיורטעג טשינ רעבָא ךיז טָאה רע .טכער טָאה לאומש זא

 ףרַאד אמתסמ ,תינעת ןייד טימ ןיז ןיא זדנוא בָאה ,לאומש ,ױזַא בוא --
 .טצפיזעגּפָא רעצימע טָאה -- ןייז יוזא

 ןימ אראפ סָאװ טימ רָאנ טעז .טיורב לקיטש סָאד ךייא טלַאהַאב טעז רָאנ --
 ןלאומש טנרָאװעג לרעב טָאה -- ןכש סלּפָאק טקוק'ס ןגיוא

 .טיױרב רעקיטש יירד ןבָאה וטסעװ ןטסַאפּפָא םוצ ןגרָאמ --
 ץוח א -- ןייצ עקנארק ענייז קידנערישטש ,לרעב ךיז טיירפ -- עקַאט --

 .טײצלָאמ-טכַאנ ןופ ּפוז יד
 ךיז יב שטָאכ ,טנַאה רעד טימ קעװא לאומש טכאמ -- ןטייקשיראנ ,טע --

 הײז טַאז רע טעו טכַאנייב ןגרָאמ .םעד ןגעװ טכַארטעג רע טָאה ץרַאה ןיא
 !ןקיטעזנָא ךיז לָאמ עלא ראפ לָאמנייא

 ןייז וצ טריפעגקעװא ןדעי טָאה טייקדימ יד .ןעגנַאגעצ ךיז זיא לדער סָאד
 .טגיוועג סנטָאש יד ךיז ןבָאה ּפַאלוּפ םענעגיובעג ןפיוא .עשטירּפ

 .עטקיטעּפשראפ ןופ רעטסילפ רעד ןבילבראפ ,ןרָאװעג ןגיוושרַאפ םושז רעד זיא דלַאב
 לּפָאק טצקשוש -- טכער טָאה לרעב .טיורב לקיטש ןייד ןיז ןיא ריד בָאה --

 !רָאי טוג א ןענעמתחנָא לָאז טָאג -- .לקעצָאק ןיא ךיז טלקיווראפ רעד ןעוו ,ןלאומש
 -טכערוצ ךיז טָאה לאומש ןעװ ,ןפָאלשעג ןיוש זיא קַאראב רעצנאג רעד טעמכ

 טירב לקיטש סָאד טקורעגניירא טייקכעלטרעצ ליפ טימ .רעגעלעג סָאד טכַאמעג
 ןרעטנוא טגיילעגרעטנורא סע ןוא טלקיוװראפ לקער סָאד ,לקער םענופ שַאט ןיא
 רעד טימ לאומש טָאה ןעלרעב וצ טיירדעגסיוא םינפ ןטימ .עלעשיק םענעיורטש
 .טכַארטעג ךיז רע טָאה -- רעכיז סע זיא ָאד .טיורב קיטש סָאד טליפעג קַאב
 ןיצ עטליופראפ לעג טימ ליומ םענעפָא םענופ .לרעב ןפָאלשעג זיא םיא ןבענ
 .טיירדעגסיוא טשינ לאומש ךיז טָאה ןגעווטסעדנופ .חיר רערעװש א ןעמוקעג זיא
 .רצוא ןייז ּפָא רע טיה יוזא זא ,טכודעגסיוא םיא ךיז טָאה סע

 .ב
 ןעלסּפָאה רעמינּפ ענעגיוזעגסיוא ,עקיטיוה יד ףיוא .ןפָאלשעגנייא זיא קָאלב רעד

 עקנארק ןופ לקניוו ןיא רעדָא ,ןּפיל ענעקורט יד ףיוא טייקטכייפ עלעסיב ַא ןכוז ,ןגיל
 ,ספול עטצעּפמודראפ לסיב סָאד טשרוד טימ ןגיוז רעליימ ענעּפָא .ןגיוא עטרעטאיעצ
 יד ,רעטרעװו עטקַאהעגרעביא טלמרומ ,ףָאלש םענופ טעּפילכעצ ךיז טָאה רעצעמע
 .ייז ףיוא ןרָאװעג טרעווילגראפ ,רעמ טשינ ךיז ןריר םעדיוב ןפיוא סנטָאש

 טימב שינעלגנאר ןיא זיא רע יו העש ַא יו רעמ ןיוש .ןפָאלש טשינ ןעק לּפַאק
 םוצ הואת טימ רע טקוק ,ןגױא יד ןופ לקעצָאק סָאד טקורעגּפָארא .ןיילא ךיז
 א .עלעשיק םענעיורטש סלאומש רעטנוא ןופ סיורא טכירק סָאװ ,לקער ץיּפש
 :ןָא טדער ,ןעור טשינ טזָאל ,ץראה ןיא טעבנגעגניירא ךיז טָאה הבשחמ עקידניז
 רעמָאט .ןסענָא ךיד טסעװ ..!טױרב סָאד סױרַא ּפעלש ,ןעז טשינ טעװ ןענייק.
 טעוו טיורב סָאד .קאיסור רעד ..רעטייוצ א ןָאט סע טעװ ,טשינ סע וטסוט
 סע !סנייד ןייז טשינ סע לָאז סָאװראפ .ןגרָאמ זיב ןבעלרעד טשינ ייס יװ ייס
 טימ טיורב רעקיטש יירד .םיקלח ייווצ ןגרַאמ ןבַאה לאומש טעװ יװ ייס ...ןָא ךיד
 ..."םיקלח יירד ןבָאה לָאז רענייא ..טכער טשינ ךיוא זיא'ס ...ןטַאש םיא ןַאק לַאמ ןייא

 ןעמונעגקעווַא ...ירדנ לכ וצ טנייה טקנוּפ .תובשחמ ענייז טימ ךיז טלגנַאר לּפָאק
 ריז ןזָאל טיורב ןָא ,טיורב ףיוא ןגיווועג זיא לרוג סנדעי .תויח לסיב'ס רעדורב א ייב
 טעמכ ךיז טניפעג'ס סָאװ ,רשוי לסיב סָאד םיא טרסומ סע .רעגנוה ןופ ןשטנעמ סיוא
 .םדו רשב ןדעי ןיא
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 טַאהעג ביל ,רעסערפ א ןעוועג דימת ןופ .עגושמ טרעוװו רע זא ,טליפ לּפָאק
 ףדעי יו רעמ רעגנוה רעד םיא טקינייּפ רעגַאל ןיא ָאד .לסיש עלופ ,עסיורג א
 "?רעניימ יוװ קידנרָאצ יוזא טשינ רעגנוה ןייז זיא רשפא ,רעקיאור זיא לאומש,

 טייג ןגרָאמ, -- רענערױלרַאפ ַא לּפָאק ךיז טכַארט -- ?ןָאט סעּפע זומ ךיא,
 רעוו .רקפה זיא טיורב סָאד ןמז לכ טשינ ךיא לעװ ןפָאלש ,טעברא רעד וצ ןעמ
 ,דלַאב .קעװא סע טמענ ,םינכש סלאומש ןופ רענייא ףיוא טייטש ןפָאלשטנַא ךיא
 זיב ןטלַאהַאב סע !ןיינ .הלילח סע ןסעפיוא טשינ ,טיורב סָאד ןעמענרעהא לעוו'כ
 ?ןלאומש ןבעגקירוצ סע ךיא לעװ ןגרָאמ .ןכוז טשינ רענייק סע טעװ רימ ייב .ןגרָאמ

 סיוא ךיז טמירק ,לקעצאק ןרעטנוא ןופ סיורא טכירק טנַאה עקידרענייב ןייז
 יז ןיב ,ּפָאק סלאומש ןופ רעכעה ,טיקערטיכ טימ ךךיז טכילש ,ןקָאה ַא יװ
 טײנַאב שינעלגנַאר סָאד .טרָאד ךיז טמיוז .לקער םענופ ץיּפש םעד טכיירגרעד
 .רעדיוו ךיז

 טסליװ !ןָא טשינ סע ריר וד רָאנ ןרעװ ןלַאפראפ סע לָאז !טרָאד סע זָאל;
 ןָא ןּפַאכ רעגניפ יד תעשב ןילא ךיז לּפָאק טרסומ -- "טיורב טעבנגעג ןסערפ
 !השוב בָאה :טשינ םענ -- .לקער סָאד

 .ןגירשעג טָאה רעצעמע זא ,סיוא םיא ךיז טכוד'ס .ןגיוא יד טכַאמראפ לּפָאק
 םיא ליוו ,טגייוש ןוא טנַאה עשהבינג יד טעז לאומש :סיוא ךיז טלָאמ רע
 .ןעמעשראפ טשינ

 טשינ טָאה רעניק ,טכודעגסיוא רָאנ םיא ךיז טָאה סע .ןגױא יד טנפע לּפָאק
 .לקער סָאד טלַאה טנַאה סלּפָאק ןעמעטע שימטיר סלאומש ךיז טרעה סע .ןגירשעג
 .טרָא ןופ טרירעג טשינ ךיז טָאה יז

 טיורב ןייק ןבָאה טשינ רָאט ןעמ ?רע טסַאפ סָאװראפ !קידלוש ןיילא זיא רע;
 ."עטרעגנוהעגסיוא ןשיוװצ

 עראד יד ןשיווצ .קירוצ ךיז טרַאש ןוא רעפיט טערָאנ טנַאה עקידרענייב יד
 .טיורב לקיטש סָאד טגנעה ,ליומ טמעלקראפ א ןיא יװ ,רעגניפ

 ףוג רעצנַאג רעד .רצוא םעד טקירד ,לקעצָאק ןרעטנוא טדניוװשרַאפ טנַאה יד
 רעד ..?יאדכ טשינ ..ןבעגּפָא סע ךיא לעװ ןגרָאמ ..טשינרָאג, .טיורב םוצ טצכעל
 חיר רעכעלרעיוז רעד ןוא םיא טקעדַאב לקעצָאק סָאד ,רעטנורַא ךיז טּפוטש ּפָאק
 יז טגנילש לּפָאק .טיורב םענופ רעקיטש ןסייר ןייצ יד .םיא טרוכישראפ טיורב ןופ
 זיא ּפָאק רעד .טקידנעראפ זיא הדועס יד .עטייקרעד טשינ רעקיטש יד ּפָארא
 ,טײרּפשעגפיוא ןגעלעג זיא לקער סָאד .שינעטלעהַאב קידניז ןייז ןופ סיורא קירוצ
 .זױה טעוװעבאראב א יװ

 ךיז טָאה לּפָאק .ןקָארשעג םיא טָאה לקער סָאד .ןרָאװעג טשינ טַאז זיא לּפָאק
 וצ טשינ שטנעמ ןיא ןליו אזא לָאמַא ןאראפ, :רעטרעװ סלאומש ןא טנָאמרעד
 טשינ ליו רע, :טציא טשרעהַאב םיא טָאה ןליו ןימ .ַאזַא טָא ."סעּפע ןָאט
 ףעװעג טשינ רעמ זיא טיורב סָאד רעבָא ."טיורב לקיטש סָאד ןסע

 טשינ טסייו רע ,לקער סָאד לּפָאק קעװַא טּפוטש ןעגנוגעווַאב ענעריולרַאפ טימ
 ,טכרָאנש רע ,לרעב טפָאלש ןלאומש טייז רענעי ףיוא ,דלַאב .ןָאט וצ טימרעד סָאװ
 ךיז טיירג רע יו .,טיוה רעטענַאיװרַאפ רעטנוא ךיז טלפיש לגרָאג רעד
 .ליױמ םענעפָא ןכרוד ןעגנירּפשסיורג

 זיא םיא רַאפ יו ךיילג ;לּפָאק טכַארט -- "?ןָאטעג לרעב סע טָאה רשפאג
 זיא לרעב ןעװ .ןעוװעטנורגרעד וצ יאדכ זיא'ס סָאװ ,עגארפ עטסנרע ןַא סָאד
 טגעלפ ןעמ .ןגָאװ םענופ ץנעי רעדָא סָאד ןלעפ לַאמטפָא טגעלפ הלגעילעב ןעװעג
 ראפרעד ןוא סעּפע דימת םיא טריסַאּפ ראפרעד .חלצי אל א זיא לרעב זא ,ןגָאז
 -- לּפָאק טכארט -- טסייו רעוו .רעדניק יד ןסע ןבעג וצ סָאװ טשינ רע טָאה
 ,טשינ רעדנוו ןייק זיא אלימב .טלָאמעד ןעװעג די טשוּפ טשינ רע טָאה יצ
 סלרעב ףיוא לקער סָאד רעבירַא טפרַאװ לּפָאק .טױרב לקיטש ַא ןעמענ לָאז רע
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 טיורב םענופ בנג רעד

 רע טָאה ךעלדנע זא ,ליפעג ןטימ רעגעלעג ןייז ףא סיוא ךיז טיצ ןוא טייז
 .ןינע ןטיירדראפ א טרעטנָאלּפעגפױא

 יד הבשחמ סלּפָאק ןיא ךיז ןעקנָאלב .ןפָאלשוצנייא רעווש זיא ןגעווטסעדנופ
 ?טעברא לקיטש סואימ אזא ןָאטּפָא טנעקעג לרעב תמאב טָאה יצ :תולאש ענעגייא
 ףלאומש טימ םענייאניא ןינע םעד טכַארטַאב רע זַא ,סיוא םיא ךיז טכוד'ס
 :הנקסמ רעד ֹוצ רע טמוק ףוסל

 א .רעכיז טעמכ זיא'ס רעבָא ,רעכיז ץנַאג טשינ שטָאכ ,לרעב אמתסמ --
 טנרָאװעג ךיד בָאה'כ .לאומש וטסיב קידלוש ..ןעמ זיא קירעגנוה ,דיי רעטושּפ
 ..דיי ןשימייה ַא וצ ןלַאפעגניירא זיא'ס סָאװ טוג שטָאכ .ןטסאפ טשינ

 יד

 -עגנָא ערעייז ןופ עטריטרָאּפעד יד טביירטראפ ,תונמחר ןָא טקעװ ןגרָאמ רעד
 טימ טקערש סָאװ ,גָאט םעיינ ןיא ךיז טנָאמרעד רעדעי .סרעגעלעג עטמעראוו
 ןעמוק ןעק סָאװ םעד

 ןגױא ענעפָאלשראפ ענײז .ןעלּפָאק טקעװעגפיא טָאה שער רעקימורא רעד
 .רעפסָאמטַא ערעװש ַא .רעמינּפ עקירעיורט ,עטכַארטראפ ,עטנַאקַאב טנגעגאב ןבָאה
 ,לשמל ,הרושב עטכעלש ַא ןָא טגָאז ןעמ ןעוו ,ךעלטנייועג סיוא סע טעז יױזַא
 ןגרָאמ םעד טבעלרעד טשינ רעמ טָאה ןשטנעמ עשימייה יד ןופ רעצעמע זא
 .הריזג עזייב ,עיינ ַא סעּפע רעדָא

 .טגערפעג לּפָאק טָאה -- ?ןעשעג זיא סָאװ --
 רעקידרעטיצ א טימ לאומש טגָאז -- טיורב סָאד טעבנגעגוצ רימ טָאה'מ --

 םענופ ּפָארא ןעגנעה סיפ עקיצומש ,עטעקַאנ ענייז .ןגיא עטכייפ ןוא עמיטש
 םִיא ןכוזַאב ,לקער סָאד ןטענק ןטסיפ עקידרעניב יד תעשב ,ךיז ןעדיוה ,לטעב
 .טיורב סָאד ןבילבראפ ץעגרע טרָאפ זיא רשפא ,זעוורענ

 ןעלּפָאק וצ ּפָאק םעד סיוא טיירד ,לקער סָאד ןלַאפ טזָאל לאומש -- !ָאטשינ --
 .רעביא רע טרזח -- טעבנגאב ךימ טָאה'מ ,לּפָאק ,טסרעה וד !ָאטשינ --

 יד רעביא ןקילב ענייז קידנריפ ,לּפָאק טמורב -- טיורב סָאד טעבנגעג --
 .ּפָאק ןרעטנוא לקער ןיא טגיילעג ךָאד סע טסָאה -- ,רעמינפ עטעוועטראהראפ עקימורא

 ןעיַאטשעגפיוא ןיב ךיא ןעוו -- לקער סאד םיא רע טּפוטש -- !אנ !יאדוא ,ָאי --
 ףעװעג טשינ רעמ זיא טיורב סָאד ןוא טייז סלרעב ףיוא ,ָאד ןגעלעג סע זיא

 רעירפ ןופ ךָאנ טָאה סָאװ ,לרעב ךיז טרעפטנעראפ -- ,טעב קע ןיא ,ָאד --
 ,קאינסור רעכיוה רעד ,לּפָאק ,ןכש ןייד רָאנ -- םיא ףיוא טלַאפ דשח רעד זא ,טליפעג
 ,לוק קידנטעב א טימ לרעב רעטייו טגָאז -- טעברא לקיטש סָאד ןָאטעגּפָא טָאה
 *!? ןייז וצ דשוח ןענופעג ריא טָאה ךימ אקוד, :טדער רענייא יו ךיילג

 -קירוצ ַא טימ לאומש וצ טיג -- לקער סָאד ןעװעג זיא ,ריד ןבענ ,ָאד --
 .סורדראפ םענעטלַאהעג

 ךיז טגייב לרעב -- .ןלַאפעגרעטנורַא סע זיא רשפא !ןכוז רימָאל ,לאומש 'ר --
 .קַאז-יורטש םעד ,עלעשיק סָאד ףיוא טביוה ,לָאמ ןטירד םוצ רעבירא

 וצ ןקיטעּפשראפ ןרימ -- .קיטולבטלאק לּפָאק טגָאז -- ןכוז וצ סָאװ ָאטשינ --
 התע תעל .ןעז ןיוש ןלעוװ רימ !ןפלעה טעװ טָאג ,לאומש ןָא ךיד לט .טעברא רעד
 .דיי א טרפב ,ןצעמע ןייז וצ דשוח יאדכ טשינ זיא

 עכלעוו ,טנעה ענייז טײרּפשעצ ןוא קילב ןראבקנאד א ןעלּפָאק טפראוו לרעב
 :דלושמוא ןייז ןזייוווצפיוא טכַאמנָא ןייז ןזייוו

 .ביוהנָא ןופ טגָאזעג סָאד בָאה ,לּפָאק 'ר ,ךיא --
 ןעלרעב השעמ תעשב טפראוו ןוא ךעלזייב לּפָאק טרעפטנע -- טוג ,טוג --

 ךיז טשימ ,רעגעלעג ןייז ןופ ּפָארַא לרעב טכירק רעטמעשרַאפ ַא .ןקילב עזגורב
 ,פעק עטריזארעגּפָא ךעליולב דלאוו ןיא ךיז טרילראפ ,םלוע ןקירעביא ןטימ סיוא
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 ינְבא .ש

 .ףיוה םוצ ךיז טזָאל םלוע רעד .לּפעק טשטיינקעצ לעג ןייז ןופ ערעכעה עלא טעמכ
 ?ןוט ןעוװעג סע רע לָאז ,לּפָאק ,וטסניימ סָאװ --
 -רעמ ןעװעג רע זיא סלַאפנדעי .דניז ןדער יאדכ טשינ ,רופיכ םוי זיא'ס --

 .רע טגייווש ךעלטנייוועג שטָאכ ,עלא ןופ קידוועדעראב
 םייב טנייה ןרעװ טַאז ןופ םולח רעד .רעצ ליפ יוזא זיא ןגיוא סלאומש ןיא

 .תינעת ןראפ ארומ טָאה ןוא טכַאװשעגּפָא ךיז טליפ רע .ןדנווושראפ זיא ןטסַאפּפָא
 גנאל ןופ ןיוש טָאה סָאװ ,ףוג א ראפ טסולראפ רערעװש א זיא לאמטכאנ ַא
 זיא לוק סלאומש .ףוס ןטימ ךיז טלגנַאר ןוא ןסַאּפאז ענייז עלא טצונעגסיוא
 :שואי לופ

 !דנַאטשמיא ןענעז ןשטנעמ סָאװ ...רָאנ רעה --
 רעיױרג רעד ןיא ךיז ןבעווראפ ,עטצעל יד ןשיװצ קַארַאב םעד ןזָאלרַאפ עדייב

 .שינעטסוּפ רעכעלסייו רעד רעביא ךיז טיצעצ ,רעיוט ןכרוד ןיירַא טרעי סָאװ ,עקַאמ
 םעד טכיירגרעד טָאה ןעמ יוװ םעדכָאנ .לעּפַא רעד טרעױדעג גנַאל טָאה סע

 רעכעלטיא .ךעלקיטש עניילק טנזיוט ףיוא ןטכָאלפעצ הנחמ יד ךיז טָאה ,ץַאלּפסטעברא
 ,טעברא ןופ םושז רעד טרעוהעג טָאה רעדיװ .ךָאי ןיא טנַאּפשעגנײא ךיז טָאה
 זיא רעצ סלאומש .סָאּפַאק ןופ ןעיירשעג ןוא ץפיז ןכעלשטנעמ טימ טשימעגסיוא
 הנחמ קע ןייא ןופ ,ןייּפ ןיא טעילאווכעג טָאה סָאװ ,םי ןסיורג ןיא ןרָאװעג לטב
 .רעטייווצ רעד וצ זיב

 .ה

 ענעסירעצ ,ערעטיש יד ןשיװצ ןופ ןכָארקענסיױרא ןוז יד זיא רעגייזא ןעצ םורַא
 ןעלפענ עקידכלימ .דרע עטשטיינקעציקיגרעב עטכייפ יד טמערַאװעגנָא ןוא ,סנקלָאװ
 רעקידנעיסָא רעסַאלב ןופ טכיל ןיא ,ייז ןיא טליהראפ ,למיה םוצ טערַאּפעג ךיז ןבָאה
 ,דימת יו רעיורג ןעוועג הנחמ יד זיא ,ןוז

 ךיז זיא תובהלתה-ירדנ לכ עקיטכענ יד .םלוע םעד טשרעהַאב טָאה רעורט ַא
 ביוהנֶא ןיא .רעצרעה יד ןיא טעשטאטעג טָאה תורקפה ןופ ליפעג ַא ,ןעמווושעצ
 ערעסעב ןופ ןורכז ןיא ענעבילבראפ -- תורצוי ןעלמרומ טווורפעג ךָאנ ןעמ טָאה
 םעד יפלכ תומוערת .רעדיוורעד ןרָאװעג ןרעדעי זיא רעטעּפש -- סרופיכ םוי
 סָאװ ,ןשטנעמ ןופ רעצרעה עמורפ ןרַאצ טימ טלופעגנָא טָאה םלוע לש וונובר
 .טייקיטכערעג ןייז ןיא ךיוא רָאנ ,טָאג ןיא רָאנ טשינ טביולגעג ןָא דימת ןופ ןבָאה

 טָאה ץרַאה םייב .תינעת ןופ טכאװשענּפָא ,דימת יו רעכיילב ןעוועג זיא לאומש
 רעטיב ױזַא טגָאנעג טשינ סע טָאה לָאמנײק .קַאטײװ רעפרַאש ַא טגָאנעג םיא
 .טנייה יו

 ןייז וצ טעדנעװעג לאומש ךיז טָאה -- רעטייו טשינ ןעק ךיא ,לּפָאק --
 .ןטסאפ טפראדעג ןעוועג טשינ רשפא בָאה'כ .ךימ ןזָאלרַאפ תוחוכ יד יו ליפ ךיא -- ןכש

 .קימייל ,שידרע ןרָאװעג לָאמ סָאד זיא םינפ סַאלב ךעלטנייועג סלאומש
 .ןקיטומרעד טוװרּפעג ,טקרעמַאב סָאד טָאה לּפָאק

 ןכייווסיוא רָאנ ןפראד רימ .ןּפוטש ןפלעה ריד ל'כיא !לאומש ,טשינ ךיד זָאל --
 ךיז הלילח טסלָאז ,ןטלַאהסױא טסלָאז רקיע רעד .ןעז טשינ לָאז'ר ָאּפַאק םעד
 ןלַאפנעמַאזצ טשינ

 .טשימעינ זיא םורא ץלא .טייו ץעגרע ןקוק ןגױא ענעשַָאלעגסיוא סלאומש
 רעד ןטימ ןיא ןלאפרעדינא טסייה סָאװ ,לּפָאק יו ,טוג יוזא טקנוּפ טסייו רע
 טשינ זיא'ס .קירוצ קיניוו ןעמוק טרָאד ןופ ,?לָאטיּפש, ןיא טריפ ןעמ .טצברא
 .םס ןייא טצירּפש רָאטקַאד רעטיור רעד זַא ,טסייוו רעדעי .רעגַאל ןיא דוס ןייק

 טרעװ העש רעד ייב -- לּפָאק םיא טקיטומרעד -- .לאומש ,טשינ ךיד זָאל --
 דהפ ןופ למערצעוו ַא טָאה ןעלּפָאק -- .רעביא טייג סע רעבָא .טכַאװשעגּפָא רעדצי
 .לאומש ןייא ךיז טכערב רעמָאט ,ץרַאה ןרעטנוא טעשט ָאטע עג
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 טיורב םענּופ בנג רעד

 -- ?טשינ רעבָא ןעק ןעמ זא ..טדערעג רָאנ זיא'ס .."!טשינ ךיד זָאל, --
 ןוא ,םיוב רעקידנלױפ א יװ ףייטש ךיז קידנעלקָאש ,שואי טימ לופ לאומש טגָאז
 :רעטכַארטרַאפ ַא טגָאז רע

 ןגָאז טסלָאז ,לּפָאק .ןריסַאּפ ןיוש טעװ ןריסַאּפ ֹוצ טָאה סע סָאװ ,אלימ --
 טעװ טָאג זא .ץעגרע יאדוװא טבעל רע ..שידק ןגָאז רימ ךָאנ לָאז'ר ןהיבוט ןיימ
 ןטירד םייב ,טיולפ ןבענ ,ףיוה ןיא ןכוז רע לָאז ,םײה א טמוק ריא ןפלעה ךייא
 .גנוריצ סהרש ןיימ ןבָארגראפ זיא לסעג םענופ ּפמושטיפ

 .לּפָאק ןטסיירט םיא טוװרּפ -- ןטייקשיראנ --
 ,טיורב לקיטש עקיטכענ סָאד טַאהעג ךיא טלָאװ !סע זיא סָאד ?ןטייקשיראנ --

 זדנוא טָאה ָאּפַאק רעד ,ןענאד ןופ םוק ..ץראה סָאד טּפַאכרעד רימ ךיא טלָאװ
 ךיז טגײל -- סניײא ץלא ןיוש ןזיא רימ !ָאד בלב ךיא ,וד יג ..טקרעמַאב
 ,לאומש רעביא

 עכעלטע ןיוש זיא לּפָאק .טשינ ןעק רע .ןּפוטש רעטייוו רע טווורּפ ןגעווטסעדנופ
 ַא יו טקנַאצ רע .עבאר רעד וצ קיטכעמנָא ךיז טּפוטש רע תעשב ,טייוו רעטעמ
 .ךיז ןשעלסיוא ןראפ טכיל

 םעד ךיז טרעה -- !?לָאטיּפש ןיא טסליו ?קנארק טסיב !רעשאר ,וד יעה --
 .לוק סָאּפַאק

 ןטצעל ןטימ ."לָאטיּפש, ןראפ לאומש ךיז טרעוו -- ייג ךיא !ןיינ ,ןיינ --
 םייב ןעלּפָאק טכיירגרעד ,טרָא ריא ןופ עבאר יד טּפוטשעגּפָא רע טָאה חֹוּכ לסיב
 .ןרעלוצסיוא ,ןפיוה

 .לּפָאק טגערפ -- ?רעסעב לסיב א ריד זיא --
 -- סעּפע ךיז טסייר ָאד טָא ..ּפָא ךיז טסייר ץרַאה סָאד רעבָא ,לסיב ַא --

 ,טנַאה רעקידרענייב ַא טימ רע טזייוו
 רע .טלַאהנײא טשינ לּפָאק ךיז ןעק -- ןטסאפ סָאד טייקשיראנ א ןעוועג --

 .ןלאומש ראפ יװ ןגעווטענייז רַאפ רעמ סע טגָאז
 סיוררא טשינ רימ טייג סע ,לּפָאק ,טסייו .ןבירשעגנָא ןעוועג יוזא םינפא --

 טקינײּפ סע יװ ,טױרב סָאד יוזא טשינ ןיוש רימ זיא'ס .טיורב סָאד ּפָאק םענופ
 ?וטסרעלק סָאװ .ןעלרעב ןעוועג דשוח בָאה'כ סָאװראפ ךימ

 .זעוורענ לּפָאק טרעפטנע -- טייקשיראנ א יאדווא זיא ןייז דשוח --
 ,גנַאב רימ טוט סע .הדומ ךיז ןיב ךיא ,ןעוועג טײקשירַאנ ַא תמאב זיא'ס --

 .הרעשה רעדנא ןייק ןעוועג טשינ רעבָא
 .עבלעז סָאד טרעלקעג טלָאװ ץַאלּפ ןייד ףיוא רעדעי .יוזא סע זיא יאדווא --
 א ףױא םיא טײג סע .סעומש םעד ןדיימסיוא טלָאװעג רעייז טלָאװ לּפָאְק

 טביוה רע .טיױרב לקיטש ןייז טימ ןרעדליּפ ןייא ןיא טלַאה סָאװ ,ןלאומש וצ סעכ
 לַּפָאק .טרענייטשראפ טבילב ,םעד ןגעװ ןגָאז סעפע ליװ ןוא ןגױא יד ףיוא
 :ןגירשעצ ךיז טָאה

 ...! לאומש ...ךיז וצ םוק ,לאומש ...ריד טימ זיא סָאװ --
 -רעדינַא םעדכָאנ ,טלקַאװעג עלייוו ַא ךיז ,טרעהעג טשינ רעמ םיא טָאה לאומש

 .םיוב רעטגעזעגרעטנוא ןַא יו ןלַאפעג
 .ייז םורַא ןעמוקעגנעמַאזוצ ךיז זיא םלוע ןַא
 .טקרעמַאב רעצעמע טָאה -- ךיז וצ טמוק רע --
 קידנכַאמ ,ָאּפַאק רעד טיירש !טעברַא רעד וצ ךיג ,יעה ?ָאד טעשעג סָאװ --

 ןלַאפעגרעדינַא ?טריסַאּפ ָאד טָאה סָאװ !ץַאלּפ טכַאמ ,יעה -- םלוע ןשיװצ ץַאלּפ ךיז
 רענירג, רעד ךיז טלציוו -- רעטלַא ,לָאטיּפש ןיא ןעורסיוא ךיז טסעו .רעטלַא רעד
 ."קעיירד

 ןלאומש ןלעטשוצפיוא ךיז ןעמונעג ןשטנעמ ןכָאה ,קעװַא זיא ָאפַאק רעד זַא
 טעשטומעג טייצ ַא ךיז טָאה לאומש .טעברַא רעד וצ ןייג רעטייוו ןווורּפ לָאז'ר
 -עגסיוא ךיז קירוצ ּפָאק םענעגנַאהעגכָאנ ַא טימ .טנָאקעג טשינ רָאנ ,ןייטשוצפיוא
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 ,ןיז ןייק טָאה סע, -- .ןעועג ריקפמ יװ ךיז טָאה ףוג רעד ,דרע רעד ףיוא ןגיוצ
 וצ ןוא -- !"סע זיא סָאד, -- .עקירעביא יד וצ ןטעבעג ךיז רע טָאה -- "רעדירב
 ןגָאז ןטעבעג ךיד בָאה'כ סָאװ ,טשינ סעגרַאפ -- :טרעטסילפעג רע טָאה ןעלּפָאק
 ןגעווטסעדנופ .ןטסַאפ טפרַאדעג ןעועג טשינ רשפא טַאהעג טכער טסָאה ..ןהיבוט
 סָאװרַאפ רָאנ .רוּפיכ םוי םוא ןברַאטש וצ היכז ַא רשפא ,טרחתמ טשינ ךיז ךיא ןיב
 ןיימ ןיא םיא טעב .ןָאט טשינ סעכלעזַא ןעק דיי ַא ?ןעלרעב ןעוועג דשוח בָאה'כ
 ?לּפָאק ,טסרעה ,ןייז לחומ רימ לָאז'ר ,ןעמָאנ

 ןעמוקעג ןענעז רעשדלעפ ַא טימ ןעמַאזוצ לָאטיּפש םענופ עטריטרָאּפעד ייווצ
 ,קפוד סלאומש טּפַאכעגנָא טָאה רַאטינַאס רעד .םענעלַאפעגרעדינַא םעד ןביוהפיוא
 .ןריפקעװַא םיא לָאז ןעמ ןזיוועג ןוא ןּפיל יד טמורקרַאפ

 רעשדלעפ רעד ,הנחמ רעיורג רעד ןשיװצ טכיילשעג ךיז טָאה קעלפ רעסייוו ַא
 -עג ןבָאה עכלעוו ,ייווצ יד ןעגנַאגעג ןענעז םיא רעטניה ,לטנַאמ ןסייוו ןייז ןיא
 -נוא ןופ שינעסייר סָאד .למיה םוצ טקוקעג לאומש טָאה רעקיאור ַא .ןלאומש ןגָארט
 .דימת יו רעקיאור טליפעג ךיז טָאה רע .טרעהעגפיוא טָאה ץרַאה ןרעט

 .ןלאומש קעװַא טגָארט ןעמ ווו ,ןיהַא ןקוק וצ טויב םעד טַאהעג טשינ טָאה לּפָאק
 טָאה רע .ןטסגנַא טימ ןעמַאזצ טצעזעגסױרַא טָאה טכַאנ רעד ןופ גנורענירעד יד
 עטזָאלעגּפָארַא טימ רעטייו טּפוטשעג ןוא סעבַאר יד ןופ ךעלטנעה יד ןביוהעגפיוא
 .םיא ןבענ טנעָאנ טנַאּפש ףוס רענעגייא ןייז זַא ,ליפעג סָאד טַאהעג טָאה רע .ןגיוא
 ,הבשחמ-סגנוטער ַא ןיא טּפַאכעגנָא ךיז טָאה רע .גנַאל טרעיױדעג טשינ טָאה סָאד
 טָאה תונשקע ןייז טימ רע רָאנ, :ןשינרעטצניפ עפיט ענייז ןופ ןעמוקעגפיוא זיא סָאװ
 ןלאומש ןגעוו סעכ טימ טכַארטעג רע טָאה -- "רעהַא טכַארבעג ךימ

 -עג סָאד טעילַאװכרַאפ טָאה םושז רעקידנרעיוד רעד ןוא ןזייא ןופ ץירק רעד
 ,ךעלקערב ערעדנַא ליפ ױזַא ןָא יו ןלאומש ןָא ןסעגרַאפ ףכית טָאה'מ .שינעעש
 .עסַאמ רעיורג סהנחמ רעד ןופ גָאט ןדעי ּפָא ןלַאפ סָאיו

 נ

 ךעלנייוועג יו .טמעלקעצ ןעװעג טנװָא םענעי ןיא ןענעז ןשטנעמ עשימייה יד
 ,תורצ יד רעביא ,רוּפיכ םוי רעביא טסעומשעג ,םענייאניא לסיב ַא ןסעזעג ןעמ זיא
 .לאומש ןיז םענופ סױרַא טשינ זיא םענייק רָאנ ,ןרעגַאב ןוא ןעגנונעפָאה טגָאזעגסױרַא
 ןעמ ,ייר סנדעי טמוק סע, :טגָאז רעילָאטס רעד השמ יװ ,םוי לכב םישעמ שטָאכ
 ."דלודעג לסיב ַא ןבָאה רָאנ זומ

 ,טרָאװ ַא לרעב רעביא טרזח -- רוּפיכ םוי םוא ןרעוו רטפנ היכז יד טַאהעג --
 .ךיז ןעלטיור ןקַאב עטענַאיװרַאפ-לעג ענייז .ערעדנַא ןופ טרעהעג טָאה רע סָאװ
 לרעב .ןטייז עלַא ןופ ןרעיוב ןקילב עטלַאק-זיא ?ןדער טּפוטשעג םיא טָאה רעװ
 םִיא זיא'מ טסייו רע .הבינג רעד טימ טּפַאכעג טָאה'מ ןכלעוו ,בנג ַא יו ךיז טליפ
 טָאה ןעמ יװ ,ערעדנַא יד ןענָאמרעד ,ןרעפטנערַאפ טלָאװעג ךיז טלָאװ רע ,דשוח
 טרסמעג טָאה'ר זַא ,המלש ןגנַאל םעד ןעוװעג דשוח קירוצ ןרָאי ליפ טימ ףרָאד ןיא
 .ּפָאק םענופ סױרַא טשינ השעמ ענעי םיא זיא ,גָאט ןצנַאג ַא ,טנייה .רעקנעש רעד םייח
 ךיז טָאה ףרָאד עצנַאג סָאד .הסיפת ןיא ןסעזעג טייצ קיטש ַא טלָאמעד זיא םייח
 טשינ ,םולשה וילע ,רע זיא תונויזב לפיו .ןהמלש ףױא טּפַאכעגפױרַא טלָאמעד
 ךיז טעשטומ רע .דלושמוא ןייז ןיא טגייצרעביא ךיז טָאה'מ זיב ןענַאטשעגסױא
 יד .גנוצ רעד ףיױא טרָאװ ַא טשינ ךיז טגייל סע רָאנ ,רעבירעד סעומש ַא ןריפ
 .שזַארוק לסיב עטצעל סָאד קעװַא ןעמענ ןקילב עטלַאקיזייא

 ןיא ךיז טנָאמרעד ןעמ .םענעלַאפרַאפ ַא ןגעו יו ןעמ טסעומש ןלאומש ןגעוו
 ןתמא רעד ןיא .םיחבש יילרעלכ ךָאנ טגָאז ןעמ .ןבעל ןייז ןופ ןטייהלצנייא עלַא
 שינעדנעטשרַאפ ךעלשטנעמ ליפ טימ תיבה-לעב רעטבילַאב ַא ןעוועג לאומש זיא
 טסירטעג לָאמטּפָא דיר עכייוו ענייז ןבָאה ,רעגַאל ןיא ,ָאד ןליפַא .ערעדנא יּפלכ
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 טיורב םענופ בנג רעד
 א א א א איירא

 ןפרַאד רימ, ,רעצעמע טגָאז ,"שטנעמ ַא ןפלעה טַאהעג ביל, :רעצרעה ענעגָאלשעצ
 ןַײז טימ ןענעגעגַאב רעצעמע ךיז טעװ רשפא ,עטַאד עקיטנייה יד ןעקנעדעג
 ?טײצרָאי רעד זיא'ס ןעוו ןסיוו שטָאכ ייז ןלָאז ,החּפשמ

 ,קורדנייא םעד טָאה רע .רעטקינײּפעג ַא סעומש םעד ןיא ךיז טקילײטַאב לּפָאק
 -רעד עטנַאקַאב .רעהפיוא ןָא טרסומ ןוא רעצעמע טייטש סעצײלּפ ענייז רעטניה זַא
 ןױוש זיא'מ זַא ,םעדכָאנ ןופ ,רדח םענופ ,ןרָאי עשרעדניק סלאומש ןופ םיא ןענָאמ
 זיא סָאװ רעד :ןעלּפָאק טכעטש ןלאומש ןגעוו טרָאװ עטוג סעדעי .ןרָאװעג רעסערג
 לּפָאק ןוא "..טסָאה וד ןעמעוו ,לּפָאק ,טסעז וד, :טרעטסילפ ,סעציײלּפ ענייז רעטניה
 רע .לוק סָאד ןביוטרַאפ לָאזר ,ךיוה טדער ,טשינ טֹרעה רע יװ ךיילג ךיז טכַאמ
 רוטּפ טנעקעג רע טלָאװ םורַא ױזַא יו ךיילג ,ןעלרעב וצ ןקילב עפרַאש טימ טקוק
 יד טָא ןטלַאהסיוא טשינ ןעק לרעב .סעצײלּפ ענייז רעטניה סָאװ ,םעד ןופ ןרעו
 לָאז םלוע רעד ,ןקידנע ךיז לָאז סעומש רעד ,רע טרַאװ רעטמעשרַאפ ַא .ןגיוא עזייב
 םיא ןופ ךָאנ רעמ זַא ,גנונַא עטסדנימ יד קידנבָאה טשינ ,ןפָאלש ןייג לָאמַא ןיוש
 .טונימ רעבלעז רעד ףיוא לּפָאק טרַאװ ןיילַא

 טײרּפשעגסױא טייהרעליטש עדייב ןבָאה ,ןעגנַאגעצ ךיז זיא םלוע רעד זַא
 זיא עדייב ייז ןשיװצ .קילב סנטייוצ םעד רענייא טכייוועגסיוא ,סרעגעלעג ערעייז
 .רבק רענעפָא ןַא יו ,רעגעלעג סלאומש ןבילברַאפ

 -עג סלאומש ןגָאירַאפ טנעקעג טשינ לּפָאק טָאה .ּפָאק ןרעביא לקעצָאק ןטימ
 עסייו עטרעקעגרעביא טימ רעטשלחעג ַא ןלַאפעג זיא רע יװ ,טלַאטשעג עטקינייפ
 -- "ןָאטעג סע טָאה לרעב ..ךיא טשינ, -- ןטלַאהסיױא טשינ סע ןעק לּפָאק .ןגיוא
 ןגעק יא סעכ רענעסיברַאפ ַא םיא טשרעהַאב סע .ןדערנייא ןײלַא ךיז רע טוװרּפ
 .טַאהעג ביל קירעביא טשינ לָאמנײק ןופ טָאה רע ןכלעוו ,ןעלרעב ןגעק יא ,ןלאומש
 .ןפָאלשנייא טזָאל ,לסיב ַא טקיאורַאב סָאד

 טּפַאכעגפיױא לרעב ךיז טָאה ,טכַאנ רעבלַאה ךָאנ ,רעטעּפש העש עכעלטע טימ
 ןפיוא ןציז ןבילבעג ,לרעּפרעק ענעכָארבעצ עדימ סָאד ןביוהעגפיוא ,ףָאלש םענופ
 םענעטכיולַאב-לעג ןטיירב םעד טכַארטַאב ,ןגיובנלע ןפיוא טנעלעגנָא ,רעגעלעג
 ךעלטעב .סנטָאש עקידנרעטיצ עקיאור ענייז ,ּפַאלוּפ םענעגיובעגסיוא םעד .קַארַאב
 סָאד .סרעגעלעג ערעייז ףיוא טיירדעגרעביא ךיז ןבָאה ןשטנעמ ,טצירקעג ןבָאה
 -פיא טשינ טָאה ץפיז רעד ןוא ןטסורב ענעפָאלשרַאפ ןיא ןטָאזעג טָאה שינעּפָארכ
 רעטצנעפ טייז רענעי ןופ .רעכעלקָאטיװ ךס ַא ןשטנעמ ןעּפילכ ףָאלש םענופ .טרעהעג
 סלאומש טּפַאכרַאפ ןטָאש רעד טָאה ָאד ןוא טכַאנ ערעטצניפ יד טקוקעגניײרַא טָאה
 ךיז טָאה'מ יו םישדח ןיוש ,טלעפ לאומש ,אלימ .טעּפילכעצ ךיז טָאה לרעב .לטעב
 יד ןופ רעצעמע ןלַאפרַאפ טרעוו געט עכעלטע עדעי טעמכ .ךַאז ַאזַא וצ טנייוועגוצ
 קיאור ױזַא ןזָאלרַאפ סָאװ ,עטנַאקַאבמוא ןוא עטנַאקַאב ליפ ױזַא ץוח ַא ,עטנעָאנ רָאג
 ךיז טכַארט -- ןעצעמע ןענייװַאב וצ יאדכ טשינ זיא סע .ןבעל עטקינײּפעג סָאד
 ןכָאװ עטצעל יד ןיא טעשטומעג רעײז ךיז טָאה רע .ןלאומש טרפב -- לרעב
 רענעגייא ןייז יו רעמ םיא טקיניײּפ ,םיא ףיוא ןלַאפעג זיא סָאװ ,דשח רעד רעבָא
 ןופ רעמ זיא רע, :לּפָאק ןקידנפָאלש םעד קילב ןקידהאנש ַא טפרַאװ לרעב .לרוג
 ביל קירעביא טשינ רע טָאה םייה רעד ןיא וליפַא .לרעב טכַארט -- "רימ ןגעק עלַא
 .קוליח סיוא ךָאד זיא רעגַאל ןיא ָאד רעבָא .דיי ןעמערָא ןטושּפ ַא טַאהעג

 ןרעביא ךיז טגעװַאב טנַאה עקידרענייב עסיורג ַא .קיאורמוא טּפָאלש לּפָאק
 יו ,טדער לּפָאק .רעטרעװ סױרַא ךיז ןסייר שינעּפָארכ ןשיוװצ ןופ .לקעצַאק ןעיורג
 :ףָאלש םענופ ,עבט ןייז זיא'ס

 ..?ןטסַאפ טשינ -- ...לאומש ,ךיא טשינ, --
 ךימ ליװ לּפָאק, .סנייא ץלַא םיא זיא'ס .דייר סלּפָאק ןגעו טשינ טכַארט לרעב

 ,לטעב ןפיוא ףיוא ךיז טצעז רע ."ץזָאל טשינ ךיז לעװ ךיא .ןקידלוש ןרַאפ ןכַאמ
 -עגסיוא רעד טשינ רע זיא ָאד זַא ,ןענָאמרעד ,ןיײרַא םינּפ ןיא ןגָאז םיא לע ךיא,
 טציא טלָאװ רע .סיפ יד טימ דיי ןטושּפ ַא ןטערט געמ סָאװ ,תיבהילעב רעטעשַאּפ
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 יבבא ,ש

 -רעד לרעב זַא רָאנ .ךַאז עצנַאג יד ןכַאמ רָאלק םיא טימ ידכ ,ןעלּפָאק טקעוועגפיוא
 ,טנֹוָא ןיא טנייה ןגיושעג ןבָאה סָאװ ,עלַא יד ןיא ,עקירעביא יד ןיא ךיז טנָאמ
 ,ךיז טעּפילכעצ ,רעגעלעג ןייז ףיוא קירוצ טלַאפ ,טומ םעד רע טרילרַאפ

 םוצ רעטייו לּפעק עלעג סָאד טיירדעגסיוא ,לפוג לציּפ ןייז טעשטרָאקעגנייא
 ,ףָאלש םענופ רעטרעװ קידנעלמרומ ןעלּפָאק טרעהעג ץלַא ךָאנ לרעב טָאה ,ןפָאלש
 ,דניק ןוא בייוו ןגייא ןייז ןָא טנָאמרעד ךיז ,טכַא ןייק ףיורעד טגיילעג טשינ רָאנ
 ,טעּפילכעצ רעדיוו ךיז --- םייה לציּפ םערָא ןייז ןָא

01 

 רערעטנומ ַא ,רעטורעגסיוא ןַא ןעמוקעגקירוצ לאומש זיא גָאט ןטירד םעד
 -עג ,טיירפעג ךיז טָאה רעדעי .םינּפ סַאלב ןייז ףיױא לכיימש ןטמעשרַאפ ַא טימ
 ןעגנונעפָאה עלַא ןריולרַאפ טשינ ךָאנ ןענעז רעגַאל ןיא ןליפַא זַא ,ןמיס ַא ןזיוו

 טלציועג ךיז טָאה -- "טלעוו רענעי, ןופ וליפַא קירוצ ןעמ טמוק שָאקַאי --
 .רעלָאטס רעד השמ

 ?ןעגנַאגעג טרָאד ריד זיא ױזַא יוו --
 לָאטיּפש םענופ סעיננ ןרעה ןלאומש טלגנירעגמורַא ךילג טָאה םלוע רעד

 ףעשעג םיא טימ זיא סָאװ ,ץלַא ןגעוו ןשודיח ךיז ןוא
 ןבלעז םעד טימ רעדנוזַאב ןכעלטיא לאומש טרעפטנע -- .טוג ץנַאג --

 לָאטיּפש ןיא .ןעמוקעג ךיז וצ ךיא ןיב געוו ןפיוא ךָאנ -- לכיימש ןקידוועמעש
 ,רימ יו רעירפ לסיב ַא ןסע ייז .ןסע סָאד טליײיטעגסיוא טלָאמעד טקנוּפ ןעמ טָאה
 ןסעגעג רערעמ לסיב ַא געט יד ךיא בָאה ,סעיצרָאּפ ערעסערג טיג ןעמ ןוא
 -עג, טָאה רע סָאװ ,ןופרעד טמעשרַאפ ,לאומש ךיז טלטיור -- טורעגסיוא ךיז
 .טרעגנוהעג ןוא טגָאלּפעג ךיז ןבָאה ערעדנַא תעשב "טגָאטליווװ

 ןענעז ייז ןעוו ,ןכש ןייז לאומש טגערכ -- ?וטסוט סָאװ ,לּפָאק ,וד ןוא --
 ,טוג טשינ ךיז טסליפ ,ןיימעג סיוא רימ טסעז -- רעגעלעג ןפיוא ןײלַא ןבילבעג
 !רָאנ רימ ךיז טכוד יצ

 טקעדעגרעביא ךיז ,ץרוק טרעפטנעעג לּפָאק טָאה -- !טנוזעג טסיב וד יבַא --
 ,טייז ַא ףיוא טיירדעגסיוא ךיז ןוא לקעצָאק ןטימ

 טרעדורעצ ןבָאה ,טױרב סלאומש ןעמונעג טָאה רע טייז ,געט יירד יד
 -סיֹוא טוװרּפעג טשינ טָאה רע לפיו .ןבעל ץנַאג ןייז טכַאמעג קיטשינ ,ןעלּפָאק
 ,טציא רָאנ .ןליטש ךיז טנַאקעג טשינ ךָאד רע טָאה ,ןעלרעב ףיא ץלַא ןגייל
 ךיז טָאה ,'טַאז. ןוא רעטורעגסיױא ןַא ,רעצנַאג ַא ןעמוקעגקירוצ זיא לאומש זַא
 טכַאמעג טָאהמ, :ןלאומש יפלכ טרעקעגמוא טייקרעטיב ענעטילעג עצנַאג סָאד
 םוצ טָאה'מ יו ךיילג- -- לּפָאק טכַארט -- ,'טיוט סלאומש ןופ סעמיצ  ַאזַא
 ?רעגַאל ןיא שטנעמ ַא ןברַאטש ןעזעג לָאמ ןטשרע

 וצ םיא ידכ רָאנ טעװַארּפעג ןעמ טָאה ץלַא סָאד זַא ,סיֹוא ךיז טכוד םיא
 ךיא .רעטנוזעג ַא ןעמוקעגקירוצ זיא לאומש ,סיוא ךיז טזָאל עשזסָאװ, .ןלעווק
 טיורב סעיצרָאּפ ייווצ ןליֿפַא ןבעג טשינ טעוו רעוו .הבוט ַא ןָאטעג םיא בָאה
 "ּפ ןקינייּפ וצ ױזַא ךימ ןעמוקעג זיא עשזיסָאװרַאפ ? קילג ַאזַא ןבָאה לָאז'מ

 א ןָא טלעװַאב םיא טָאה רעצימע יו ךיילג טכודעגסיוא ךיז טָאה ןעלּפָאק
 ,רע .ךַאז רעצנַאג רעד ןיא רעקידלוש טּפיוה רעד זיא לאומש ןוא .סָאװרַאפ םוש
 טלָאװעג ,ןטסַאּפ טשינ לָאז רע ןטעבעג םיא ,סטוג רָאנ טניימעג דימת טָאה ,לּפָאק
 -- "!ןשטנעמ ןענעז ױזַא; ..עבאר יד ןפוטש ןפלעה םיא ירפדעדניא םענעי ןיא
 ןלאומש יפלכ ןלָאװקעגנָא טָאה האנש עפיט ַא

 יד םיא טָאה סָאװ .ךַאז ַא ןגעוו ןגָאז וצ סעּפע טַאהעג ךָאנ טָאה לאומש
 ךיז טָאה לּפָאק ביוא זַא ,ןענַאטשרַאפ רעבָא טָאה רע .ןעמונרַאפ טייצ עצנַאג
 טרַאװעג טסיזמוא ןליפַא טָאה רע .ןפָאלש ליו רע זַא ,ןמיס ַא זיא ,טיירדעגסיוא
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 טיורב םענופ בנג רעד

 -- לאומש ךיז טכַארט -- ?ןסעגרַאפ םינּפַא, ."טכַאנ עטוג, סרבח ןייז ןרעה וצ
 -רעד ךיז ."גנַאל םישדח םענייאניא ןפָאלש סָאװ ,ןשטיעמ ןשיװצ ךיז טפערט'ס,
 רע טָאה ,םיא םורַא ןעװעג זיא םלוע רעד ןעװ ,טייצ עצנַאג יד .ןעלרעב ןָא טנָאמ
 .רעטמעשרַאפ ַא ץלַא ךָאנ טייז ַא ןיא ןסעזעג זיא סָאװ ,ןעלרעב ןגעוו טכַארטעג
 -נייא ןעװעג ןיוש לרעב רעבָא זיא ,טייז ןייז ןיא טיירדעגסיוא ךיז טָאה לאומש
 .רעטזָאלרַאפ ַא ןבילברַאפ ןבָאה לָאז רע יװ ןזיוועגסיוא םיא ךיז טָאה סע .ןפָאלשעג

 טליפעג ךיז לאומש טָאה ּפַאלוּפ םענעגובעג םוצ טעדנעװעג ןגיוא יד טימ
 טָאה סָאװ ,הנקסמ עקיצנײא יד ןגָאװצסױרַא טומ םעד טַאהעג טשינ ,קידלוש
 -רעד טפרַאדַאב ןעועג טשינ רשפא בָאהכ, :עכעלריטַאנ יד ןזיװעגסױרַא ךיז
 ?קירעגנוה זיא םלוע רעד ,ןסע רערעמ ןופ ןלייצ

 וצ טּפטשעגוצ ךיז רע טָאה ,טעברַא רעד ֹוצ קידנעײג ,גָאט ןרעדנַא םעד
 .ןעלרעב

 ךעלביל קידנגײלפיורַא ,טגערפעג לאומש טָאה -- !לרעב ,ךָאנ ֹוטסוט סָאװ --
 .לסקַא סלרעב ףיוא טנַאה ןייז

 ןעמ טרעה לָאטיּפש ןיא .קידעבעל ךיז טעז ןעמ יבַא ,טָאג וצ טביולעג --
 טכַארבעג םיא טָאה סָאװ ,סעומש ַא ןדיימסיוא רע טווװרּפ -- ?ןעיײרּפַאב ןופ טשינ
 .תמא םעד טסייו רע זַא ,ןָאט סלאומש ןיא טליפ רע שטָאכ ,סורדרַאפ ליפ ױזַא

 ךיא סָאװ ,ןבעגעגרעביא יאדווא ריד טָאה לּפָאק .לרעב ,ןפלעה טעװ טָאג --
 .לָאטיּפש ןיא טריפעג ךימ טָאה ןעמ ןעוו טלָאמעד ,ןליױפַאב ריד בָאה

 -- ןענָאמרעד ךיז טוװרּפ רע יו ךיילג ,לרעב ךיז טרעדנוװ -- ?לּפָאק --
 ןעועג זיא רע .טרָאװ ַא רימ וצ טדערעג טשינ וליּפַא טלָאמעד טייז טָאה לּפָאק
 -- תודע ןַײמ זיא טָאג ..ןגָאז וצ ךייא ױזַא יו טשינ סייו ךיא ..רימ וצ
 רעטרעוו עקירעהעג יד קידנעניפעג טשינ ,ץרַאה ןפיוא טנַאה יד לרעב ךיז טגייל
 ןגָאז טלָאװעג טָאה רע סָאװ ןוא טליפעג טָאה רע סָאװ ,סָאד ןקירדוצסיוא

 ךיא -- ןטימניא טקַאהעגרעביא לאומש םיא טָאה -- לרעב ,סייו ךיא --
 .ןעוועג דשוחה ךיד ךיא בָאה השעמ תעשב ,טלָאמעד סָאװ ,קידלוש רעייז ךיז ליפ
 .ןגוא סנקירעגנוה ַא ןדנעלברַאפ דנַאטשמיא זיא טירב לקיטש ַא ,לרעב ,טסייוו
 ןעמוװשעצ זיא ןבעל עקיזָאד סָאד ןוא ןרָאװעג טכעלש רימ זיא'ס זַא ,טשרע
 ןָאטעג בָאה ְךיא סָאװ ,ןובשח ַא ןבעגעגּפָא רימ ךיא בָאה טלָאמעד טשרצ
 .טַאהעג ןופרעד בָאה'כ שפנ'תמגע לפיו ,לרעב ,ןלעטשרָאפ טשינ ריד טסנעק
 ןטעבעג ךיא בָאה ,טריפעגקעװַא ךימ טָאה רעשדלעפ רעד זַא !לחומ רימ יז
 .ןסעגרַאפ טינּפַא רע טָאה ,רעטרעװ עבלעז יד ןגָאז ריד לָאז רע ,ןעלּפָאק

 ךָאנ רשפא םיא טימ טָאה ײױזַא .ןרערט טלקניפעג ןבָאה ןגיוא סלרעב ןיא
 גהונ דימת טָאה רע ןעמעוו ,רעצעמע טרפב ,טדערעג טשינ לָאמניק רענייק
 עתמא ןַא ןעוועג רעטרעוװו יד ןענעז געט עטערַאמכרַאפ יירד ךָאנ .ןעוועג דובכ
 תונמחר טקעװרעד טָאה ,טלװצַאב טָאה ןעמ ןכלעוו ,ןצעמע ןופ ליפעג ַא .טסיירט
 .המקנ ךָאנ טסולג ַא יא ןוא ,ןײלַא ךיז וצ

 סנױזַא רעבָא ,טשינ ךיא ןעק ןענרעל .דיי רעטושּפ א ןיב ,לאומש 'ר ,ךיא --
 ,טנַאה יד טקַאהעגּפָא רימ ךיא טלָאװ רעכיג .ןָאט וצ דנַאטשמיא טשינ ךיא ןיב
 ,ךייא גָאז ךיא סָאװ טרעה ליא .טיױרב לקיטש דמערפ ַא וצ ןקערטש יז רעדייא
 -נײרַא ךיז טָאה דשח ַא .סורדֹרַאפ טימ טרזחעגרעביא לרעב טָאה -- ?לאומש 'ר
 .ץרַאה ןייז ןיא טעבנגעג

 טלָאװעג לאומש טָאה -- ןקידניז ןשטנעמ ,לרעב ,לביארַאפ ןייק טשינ בָאה --
 -מעשרַאפ ַא טדער'ס זַא ,קידנעײיטשרַאפ ,רעטרעו עצטצעל סלרעב ןרעה טשינ
 זיא לאומש .רעדנַאנײא ןופ טקורעגּפָא ךיז ןבָאה עדיב .שטנעמ רעטלװעַאב ,רעט

 טָאה ןוא טרָא ןפיוא ןבילברַאפ זיא לרעב תעשב ,עּפורגיסטעברַא ןייז ֹוצ רעבירַא

 ,טרָאד ןזיװַאב ךיז טָאה רוגיפ עכיױה סלּפָאק .ןגױא יד טימ ןלאומש טײלגַאב
 ןשטנעמ ענצי ןשיוצ
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 ךיז טכַארט -- "?רעטרעװ סלאומש רימ רַאפ ןטלַאהַאב רע טָאה סָאװרַאפ,
 .ןעלבירג ןָא טבױה דשח רעד .לרעב

 ליפעג-המקנ סָאד תעשב ,לרעב טכַארט -- "ןייז ךעלגעמ טשינ ןעק סָאד,
 .םינּפ טענַאיװרַאפ סלרעב ףױא עלעכיימש רעיז ַא טימערַאװעגסױא טָאה

 -רַאפ זיא ץלַא .ךיז טרעטייורעד עפורג יד .ןטכַארט וצ טייצ יד טשינ זיא'ס
 -ַעגנָא טַאה עסַאמ יד .םושז ןכעלשטנעמ ןיא ,ץלירג םענרעזיא ןיא טמעלק
 .ןגעװַאב ךיז ןביוה

 .ח

 ןעמוקעג זיא רעדיוװ .ןלַאפעגנעמַאזוצ לָאמַא ךָאנ לאומש זיא געט עכעלטע ךָאנ
 .לָאטיּפש ןיא טריפעגקעווַא םיא ,רעשדלעפ רעד

 ןעיורג םעד ןעזעג טשינ ,טלעװ יד טליפעג לאומש טָאה לּפענ ַא ךרוד יװ
 םעד ,הנחמ רעד ןופ םושז ןטקינײּפעג םעד ,םושז םעד רָאנ טרעהעג ,למיה
 ַא יװ ,ןרעױא ענייז ןיא טביוטעג טָאה ץלַא .םירישכמ עריא ןופ ץלירג םענרעזייא
 סעּפע טוװרּפעג טָאה רע .סיוא ךיז טשעל סָאװ ,ןבעל ַא ןופ גנַאלקכָאנ רעטייוו
 רשפא ,רעדניק עקירעביא יד רַאפ ךיוא ,ןהיבוט רַאפ האוװצ ַא ןזָאל ,ןגָאזנָא
 ןבָאה ןשטנעמ .ּפָאק ןיא טשימרַאפ ךיז טָאה ץלַא רָאנ ,ץעגרע ךָאד ייז ןבעל
 ףעמוקעגסױרַא טשינ ןענעז רעטרעװ יד ,ןפיל ענייז ןופ ןריר סָאד רָאנ טקרעמַאב

 -- לוק סרָאטקָאד םעד טרעהרעד לאומש טָאה -- רעטלַא רעד לָאמַא ךָאנ --
 .גנוצירּפשנייא ןַא קיטיונ

 קיטכיל רעדיו זיא טלעוו ןייז ,טרעטנָאלּפעגפיױא ךיז ןבָאה ןגיוא סלאומש
 ערעדנַא ךָאנ .לטעב ַא ןיא טגיל רע .ןשטנעמ ןעװעג ןענעז םיא םורַא .ןרָאװעג
 ,טייקטייװ יד ךיז טעז םיא ךרוד ,רעטצנעפ ַא זיא סטכער .תונכש ןיא ןענעז ןטעב
 ,רָאטקָאד רעשטייד רעד זיא ,םיא ןבענ ,ָאד .םוַאּפס רעשיטָאַאכ ריא ,רעגַאל רעד
 .טנַאה רעד ןיא לדָאנ רעד טימ ,םינּפ ןפָאלעגפיוא טור ַא טימ

 טרעװעג ךיז ,ןגירשעצ לאומש ךיז טָאה -- ?טשינ ליװ ךיא !ןיינ !ןיינ --
 ןגױא יד וו ןפילטנַא ,טעב םענופ סױרַא טלָאװעג ,םורַא ןשטנעמ יד רַאפ
 .ןריפ םיא ןלעו

 !ןיינ !ןיינ --

 םערָא רערעװש ַא ,ןעלסקַא ענייז ןטלַאהעג טסעפ ןבָאה טנעה עקידרענייב
 .טפול יד יא ,טכיל סָאד יא טלעטשרַאפ ,םינּפ סָאד טשטעװקעגּפָארַא טָאה

 .ט

 ןייק טכַאמעג טשינ לָאטיּפש ןיא ןלאומש ןריפקעװַא סָאד טָאה לָאמ סָאד
 ןסעגרַאפ ןוא ערעדנַא ליפ ױזַא ךָאנ יו טצפיזעגּפָא טָאה'מ .םשור ןקירעביא
 .רענעילַאטיא ןַא ןעמונרַאפ טָאה רעגעלעג ןייז ?!תמא ןייד ךורב !ךעבענ !ךעבענ;
 .ײר רעטשרעביא רעד ףיוא רעגעלעג  ַא ןבָאה וצ טמולחעג ןכָאװ ןיוש טָאה סָאװ

 -- ,לּפָאק 'ר ,ןרעדנַא ןבענ רענייא ןביילב רעטייוו ןלָאז רימ ,ןיימ ךיא --
 ףיוא רעביא ךייא טקור ,םיכסמ טנעז ריא בוא -- ןגָאלשעגרָאפ לרעב טָאה
 ?ריא טניימ יוװ ,ַאה .ךייא ןבענ ךיז קור ךיא רעדָא ,רעגעלעג סלאומש

 .ךעלזייב טרעפטנעעג לּפָאק טָאה -- רעגעלעג סָאד טשינ טײב ךיא --
 ?ךייא ןבענ ןביילקרעביא טלָאמעד ךימ ךיא לָאז --
 .ךיא בָאה טפעשעג ַא .קסע ןייד זיא סַאד --
 רעסעב זיא'ס זַא ,טניימעג ױזַא בָאה ךיא ,לּפָאק 'ר ,לביארַאפ ןייק טָאה --

 ךָאד רעבָא ,לאומש 'ר טשינ עקַאט ןיב'כ .ןרעדנַא ןבענ רענייא ןייז ןלָאז רימ
 !טניײמעג ױזַא בָאה ךיא .דיי ַא
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 טיורב םענופ בנג רעד

 ?ןלאומש ןײרַא דימת וטסשימ סָאװ --
 ןיא .קנעדנָא סלאומש וצ האנש ןעגנולקעגסױרַא טָאה רעפטנע סלּפָאק ןופ

 טָאה לרעב .ערעדנַא ןופ טרעדנוזעגּפָא ןטלַאהעג לּפָאק ךיז טָאה געט עטצעל יד
 ץרַאה ןייז ןיא טּפַאכעגנײרַא ךיז טָאה סָאװ ,דשח רעד .טריּפשעגכָאנ לָאמ ליפ םיא
 סָאװ ,ליפעג -המקנ ןופ טרענעג ךךיז ,ןסקָאװעצ ךיז זיא ,ןגרָאמירפ םענעי ןיא
 טרעּפמַאעג ךיז לּפָאק טָאה סָאװרַאפ, :לרעב ןטמעשרַאפ ןיא טעילטעג טָאה
 ?סָאװרַאפ ?האוצ סלאומש טליפעגסיוא טשינ לּפָאק טָאה סָאװרַאפ ?ףָאלש םענופ
 ךיז רע טגעלפ דימת .געט עטצעל יד ןלאומש ןטימעגסיוא לּפָאק טָאה סָאװרַאפ
 "ל סָאװרַאפ .טפָאלש רע זַא ,ןעניימ לָאז ןעמ ,ןכרָאנש ןוא ןפָאלש ןגייל ןיילַא

 ןטשרע םוצ זיא םיא סָאװ ,טימרעד ,גײציליּפש ַא טימ יװ ךיז טיירפ לרעב
 ןױש ךיז ןעקשוש טציא .טיױרב סָאד ןעמונעג טָאה לּפָאק זַא ,ןלַאפעגנייא לָאמ
 ַא ןייז ןעק סע שטָאכ ,טליצרעד ןוא ןעזעג טָאה לרע ןַא סעּפע .ךיוא ערעדנַא
 .ןשטנעמ ןגָאז -- ןגיל

 עכעלטע טימ .האנה םיא טוט סע ,אברדַא ,זיב טשינ רעבָא זיא לרעב
 ךיי זיא רעכלעוו זַא ,קידנרעה ,טקינײּפעג ןעוועג םיא סע טלָאװ רעירפ געט
 רענעטילעג רעד רַאפ גנונױלַאב ןימ ַא סע זיא טציא .טיורב טעבנגעג טָאה
 דימת ןופ טָאה ,לּפָאק ,רע .טַאהעג ביל טשינ לָאמנייק רע טָאה ןעלּפָאק .השוב
 טנַאמרעד רע .רעגייטש סלרעב ןופ ןדיי עטושּפ וצ גנוצעשגנירג ַא טַאהעג
 ךיילג םיא טקוק ,ןוטעגּפָא טָאה לּפָאק סָאװ םעד ןיא ןגינעגרַאפ זייב טימ ךיז
 טשטיינקעצ רעמ ךָאנ ךיז טָאה למינּפ טעינַאיװרַאפ ןייז ...ןיירַא ןגיוא יד ןיא
 .ףמַארק-לכיימש ַא ןיא ךיז ןערישטש ןייצ עליופ ענייז ןוא

 רעד טכָאקעצ ןעלּפָאק ןיא ךיז טָאה -- ?יֹוזא ךיז וטסערישטש סָאװ --
 .תיבה-לעב

 רָאט שטנעמ ַא -- עטַאװעמת לרעב ךיז טכַאמ -- ךיז טערישטש רעװ --
 ןעװעג טשינ ךיז טלָאװ לאומש 'ר זא ,ןימ ךיא ?ןָאט לכיימש ַא לָאמַא טשינ
 .ךיא יו שטנעמ רעטושּפ ַא ןעו וליפא ,דיי ַא ןופ טדיײשעגּפָא

 םינפא ?טימרעד וטסעװעליּפ סָאװ .לאומש 'ר דימת ,לאומש 'ר ,לאומש 'ר --
 ?טיורב לקיטש סָאד טעבנגעג םיא וטסָאה ראפרעד

 ךעלעגייא עקישטניילק ענייז .טערישטשעג ךיז ןייצ עליופ סלרעב ןבָאה רעדיוו
 יוזא .גנוצעשגנירג טימ ןיירא םינפ ןיא ךיילג ןעלּפָאק טקוקעג הפצוח טימ ןבָאה
 ףגױא יד ןיא תיבה-לעב ַא ןקוק וצ טבױלרעד טשינ לָאמנייק ךָאנ ךיז רע טָאה
 ךיז טָאה סָאװ ,טפיג ןצנַאג ןייז ןגיפשעגסיוא רע טָאה רעפטנע ןייז טימ
 :געט עטצעל יד ןיא טלמַאזעגנַא

 !ןיוש ןסייוו ןשטנעמ ,טעבנגעג וטסָאה טיורב סָאד --
 ַא טלײבעג ,רעגעלעג ןייז ףיא טלעטשעגפיוא לּפָאק ךיז טָאה טעּפמיא טימ

 טלכיימש סָאװ ,למינּפ טענַאיװרַאפ עלעציּפ סָאד ןעלעימשטַאז טיירג ןעוועג ,טסיופ
 ןטימניא טלעטשעגּפָא ךיז טָאה טסיופ יד .טייקטכעלש לופ ,שינעמירקראפ א טימ
 ,רעגעלעג ןייז ףיוא טצעזעגרעדינא ךיז טָאה לּפָאק .קיטכעמנָא טנפעעגפיוא ךיז ,געוו
 םורא ןופ םינכש עכַאװ ךָאנ יד יו ןעמונעג טכַא ןיא רע טָאה ,רעטמעשראפ א
 ץראה סָאד ןוא ..ןעמעלא ןופ טייקיטשינ עצנַאג סָאד טליפעג ,םיא וצ ןקוק
 :ןלאומש טגָאנעג סנטצעל טָאה סָאװ ,שינעסייר עבלעז סָאד םינפא ,ןסירעג טָאה
 :טגָאזעג לּפָאק טָאה ליטש

 .ךעלמערעוו ןענעז עלא רימ ,רימ טימ טכערעגמוא טסיב !לרעב ,לרעב ,יוא --
 יוזא ןעוװעג טשינ לָאמנײק זיא םינפ סלּפָאק .ןקָארשרעד ךיז טָאה לרעב

 ןייז ןופ ןשטיינק יד ןיא ןעמוושעצ ךיז זיא לרעטכעלעג עטכעלש סָאד ,סַאלב
 .דימת ןופ עקידתונמחר עקידכעבענ סָאד ןעמוקעגקירוצ זיא'ס .םינפ

 ?לּפָאק 'ר ,טוג טשינ ךייא טליפ ריא --
 .ץרַאה םייב לּפָאק ךיז טלַאה -- ...לרעב ,סנייא ץלַא !טשינ רעייז --
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 ינבא .ש

 ןטעבעג טלָאװ רע .טרָאװ א רערעמ ןגָאז טומ םעד טַאהעג טשינ טָאה לרעב
 ךיז רע טָאה ,בנג א יוװ ,טייהרעליטש .יוזא יו טשינ טסייו רע רָאנ ,הליחמ
 רעד השמ .ןבעל ןופ טייקיטשינ רעד ןגעװ קידנטכארט ,ןפָאלש טגיילעגקעווא
 .."לגיופ א רופצ ,שטנעמ א םדא, :טכערעג זיא רעלָאטס

 םענעגיובעג ןפיוא סנטָאש יד .טכַאנ עליטש יד טקוקעג טָאה רעטצנעפ ןכרוד
 ןטָאזעג טָאה שינעּפָארכ א .ןפָאלשעג זיא קַארַאב רעד .קיאור ןעוועג ןענעז ּפַאלופ
 טעּפילכעג טָאה לּפָאק תעשב ,טפול לסיב א ךָאנ עקיטשרוד ,ןטסורב עקנארק ןיא
 ,לקעצאק ןרעטנוא

 .ןביוטרַאפ ץלַא רעדיוו םושז רעד טעוװ ןגרָאמ
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 ןונגע .י* .ש

 רותיובא
 (גנולייצרעד)

 :טסייה'ס ,"רות ובא, ןפורעג טרעװ סָאװ ,אזא ץַאלּפ ַא םילשורי ןיא ַארַא
 ןופ ?ןעמָאנ רעשילרעטסױא רעקױָאד רעד טמַאטש ןענַאװ ןופ .עטַאט 'סקָא םעד
 .השעמ עקיזָאד יד ךייא ןלייצרעד ךיא לעװ ,טליו ריא זא .היהש השעמ ַא

 -- םימת ַא רעבָא ,ןרָאי יד ןיא ןַאמ ַא ,רעקשטיטלַא ןַא םילשורי ןיא ןעוועג
 ףיױא טַאהעג טשינ םענייק טָאה רעקשטיטלַא רעקיזָאד רעד .דניק ןיילק ַא יװ
 ןַא טַאהעג טָאה רע רעבָא ,דניק ןייק טשינ ןוא בייו ןייק טשינ ,טלעװ סטָאג
 ןַא טָאה סקָא רעד .סקָא ןַא ןוא דלעפ לקיטש ַא טימ עקזייה עניילק ענעגייא
 ןייז ףיוא טַאהעג תונמחר סקָא רעד טָאה .ץרַאה ךייו ַא רעבָא ,חוכ םענרעזייא
 ,דלעפ ןייז םיא טרעקַאעג ;רַאה ןייז טכענק ַא יו טנידעג םיא ןוא תיבה-לעב
 סָאװי-סעּפע טָאה רעקשטיטלַא רעד זַא ןוא לַאװק םענופ רעסַאװו םיא ןגָארטעג
 וצ ןוא ןזדלַאה ןפיא לשיוק ַא ןעגנָאהעגנָא סקָא םעד רע טָאה ,טפרַאדעג
 טשינרָאג טָאה ןקשטיטלַא םעד .ןסע סעּפע רימ גנערב ןוא ייג :טגָאזעג םיא
 טשינ ,ןלעפ טשינ טשינרָאג יוזא זדנוא לָאז יאוולה .סקָא ןייז יב טלעפעג
 םינכש יד ןבָאה רעבירעד .טלעו רענעי ףיוא טשינ ןוא טלעװ רעד ףיוא
 .סקָא ןייז ןופ ןעמָאנ ןפיוא ,?עטַאט 'סקָא םעד, ןקשטיטלַא םעד ןפורעג

 ןעמוק םיאנוש זא ןוא .טָאטש ןיא ןעמוקעג ןענעז םיאנוש זא ,טריסַאּפ לָאמַא טָאה
 ןביור ,ןכַאמ-בורח ןעמוק ייז רָאנ ,ןגעוו-םולש רַאפ טשינ ייז ןעמוק ,טָאטש ַא ןיא ןיײרַא
 טשינ זיא סָאװ ,רעד .טעדרַאמעג ןוא טביורעג ,טכַאמעג-בורח ייז ןבָאה .ןדרָאמ ןוא
 טָאה ,ןפולטנַא וצ ןזיװַאב טשינ טָאה סע רעװ ןוא ,ןפָאלטנַא זיא ,ןרָאװעג טעגרהעג
 .לייה ַא ןיא ןטלַאהַאבסיױוא ךיז טָאה רעקשטיטלַא רעזדנוא ךיוא .ןטלַאהַאבסיוא ךיז

 לייה רעד ןיא גנַאגנײרַא םייב טלעטשעגקעװַא ךיז טָאה ןוא סקָא רעד ןעמוקעג זיא
 רעד ןופ טנַאה ַא טקעטשעגסױרַא רעקשטיטלַא רעד טָאה .גנּוצ ןייז טימ טּפַאלקעג ןוא
 לייוו ,גייווש ,דניק ןיימ גייווש :טעשטּפעשעג ליטש ןוא רענרעה יד םיא טעלגעג ,לייה
 .ןענעגרהרעד זדנוא ןלעװ ייז ןוא רעהַא ןעמוק ייז ןלעװ ,ןרעהרעד ןלעוװ םיאנוש יד ביוא
 .טרָא ןופ טרירעג טשינ ךיז טָאה ןוא ןעקורמ ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה סקָא רעד רעבָא
 טָאה :ןגָאז סעּפע רימ וטסליוו לָאמַא רשפא :םיא וצ טגָאזעג רעקשטיטלַא רעד טָאה
 -רַאפ רענייא ןוא טעקורמ רעד ןוא טעקורמ רעד .ןעקורמ ןבױהעגנָא רעדיוװ סקָא רעד
 : םילשורי ןיא םוא-טייג סָאװ ,לטרעוו ַא טגָאז סע יװ ,ןושל סנרעדנַא םעד טשינ טייטש
 רעד טָאה ."ןגָאז טשינ אוביוהלעי ןייק ןעק ןוא גנוצ עגנַאל ַא טָאה סקָא ןַא;
 טָאה ?ןוז ןיימ ,וטסגנַאלרַאפ סָאװ :ןעשטּפעש ןביוהעגנָא רעדיו רעקשטיטלַא
 רע סָאװ ,סָאד גנוצ ןייז טימ םיא ןזיוועג ןוא םיא רַאפ ןגיוצעגסיוא סקָא רעד ךיז
 ענייז עלַא טגנערטשעגנָא רעקשטיטלַא רעד טָאה .לױמ ןטימ ןגָאזסױרַא טשינ ןעק
 טגנערב הבשחמ א .ןסוא זיא סקָא רעד סָאװ ןטכַארטניײרא ןביוהעגנָא ןוא םישוח
 ןעמ טייגרעד ןײילַא-ךיז-ךופ לָאמ לייט ןוא קידנליו לָאמ לייט -- ןוא הבשחמ ַא
 ןסיוא זיא סקָא רעד סָאװ ןעגנַאגרעד רעקשטיטלַא רעד זיא ךיוא יוזא .תמא םוצ
 ןַא ןענופעג רימ רַאפ וטסָאה רשפא :טגָאזעג םיא וצ טָאה רע ןוא ןגָאז וצ םיא
 טָאה ?ןעגנערב ןיהַא ךימ טסליוו וד ןוא ,לייה רעקיזָאד רעד ןופ סרעסעב ַא ,טרָא
 רעד טָאה .ּפָאק םעד טקערטשעגסױא ןוא רענרעה יד טימ טלקַאשעגוצ סקָא רעד
 לָאז רע ידכ ,םיא ראפ סיוא יוזא ךיז טיצ סקָא רעד זַא ,ןענַאטשרַאפ רעקשטיטלַא

 ְל
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 ןונגע .י .ש

 טרָא רעכיז א ףױא ןעגנערב םיא טעװ רע ןוא םיא ףיא ןטייר ןצעזקעווא ךיז
 .אנוש ןראפ ךיז ןטלַאהַאבוצסיוו

 ןופ ןכַארקעגסױרַא ,רענייב לטניב ןייז ןעמונעגפיונוצ רעקשטיטלַא רעד טָאה
 ךיז ףיוא קידנגָארט ,ױזַא .סקָא ןפיוא ןטייר ךיז טצעזעגקעװַא ןוא לייה רעד
 -שטיטלַא רעד .דלעפטכַאלש -- םוצ ךיילג ןפָאלעג סקָא רעד זיא ,ןקשטיטלַא םעד
 ףָאטעגּפָא םיא ןופ ךיז טָאה המשנ יד ןוא טיילסגירק יד ןעזרעד טָאה רעק
 ןוא רעטבילעג ןיז ףיוא רעטבילרַאפ ַא יו םיא ףױא טקוקעג טָאה סקָא רעד
 א ףיוא ןשטייטרַאפ ןלעװ סָאד ןלעװו רימ ביוא .גנוצ רעד טימ טּפַאלקעג
 ביוא ,רַאה ןיימ ,ריד רַאפ ּפָאק ןיימ :ןטײדַאב סָאד טעװ ,ךַארּפש רעכעלשטנעמ
 טימ ןעשזדָאב ןבױהעגנָא סקָא רעד טָאה ךיילג .הבוט ןייד ןסיוא טשינ ןיב ךיא
 סאנוש םענופ טיילסגירק עכעלטע טגײלעגקעװַא טָאה רע זיב ,רענרעה יד
 -עצ רע טָאה ,טעגרהעגקעװוַא טשינ טָאה רע עכלעוו יד ,ערעדנַא יד ןוא .הנחמ
 ןענעז ייז ןוא קערשי-טיױט ַא ןלַאפַאב זיא עקירעביא יד ןוא ,ןגָאלשעצ ןוא טקיזמ
 -קירוצ טשינ רעמ ןיש ייז ןענעז ,ןפָאלטנַא ןענעז ייז יו ױזַא ןוא .ןפָאלעצ ךיז
 .ןעמוקעג

 םעד ןָאטעגּפָא ץלַא טָאה סקָא רעד סָאװ ,ןעזעג טָאה רעקשטיטלַא רעד זַא
 המשנ עײנ ַא שממ טָאה רע ,רענייב יד ןיא ןײרַא תויח יינ ַא םיא זיא ,אנוש
 רעדירב , :לוק ןפיוא ןפור ןביוהעגנָא ןוא ּפָאק םעד ןביוהעגפיוא טָאה רע .ןעמוקַאב
 ,רעדנוו יד טעז ןוא ןשינעטלעהַאב יד ןופ סױרַא-טמוק ,עניימ עשיטָאטש ,עניימ
 טרעהעג םיא ייז ןבָאה .'םיאנוש ערעזדנוא רעביא ןזיוװַאב זדנוא טָאה טָאג סָאװ
 ,בורג ןוא ךָאל ןדעי ןופ ,ןשינעטלעהַאב יד ןופ סױרַא המשנ רעד טימ םיוק ןוא
 .לקניו םענעגרָאברַאפ ןדעי ןופ ןוא דרע רעד רעטנוא ןופ

 ןקשטיטלַא ןכרוד ןעמוקעג ייז ףיוא זיא סָאװ ,העושי יד ןעזעג יײז ןבָאה
 בורקב יוזא ךיז רימ ןלָאז יאוולה .טיירפעג קרַאטש ךיז ןבָאה ייז ןוא סקָא ןייז ןוא
 ןיא ןרעפטנערעביא םיאנוש ערעזדנוא עלא טעװ רעטשרעביױא רעד ןעװ ,ןעיירפ
 םעד טצוּפַאב ןוא םיסדה ךעלטניב טכַארבעגפיונוצ ייז ןבָאה .טנעה ערעזדנוא
 ,םיא רַאפ ןעגנוזעג ןוא טצנַאטעג ןוא ןטילפ ףיוא םיא דובכל טליּפשעג ,סקָא
 -ןעמָאנ ַא ןבָאה ייז ןוא םײהַא טכַארבעג ןקשטיטלַא םעד ןוא םיא ןבָאה ייז זיב
 ןייז ןוא ןקשטיטלַא םענופ ןעמָאנ ןפיוא ,"עטַאט 'סקָא םעד, :ץַאלּפ םעד ןבעגעג
 .גָאט ןקיטנייה ןזיב ןַארַאפ ךָאנ זיא ץַאלּפ רעקיזָאד רעד ןוא .סקָא
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 טשינ םענייק לָאז ןכש ַאזַא ןכש ַא טַאהעג טָאה רעקשטיטלַא רעקיזָאד רעד

 יד וצ ביױו ַא ךָאנ ןעמונעג ךיז רע טָאה גָאט םענייש ַא .ןרעװו טקישעגוצ
 עטוג ענייז עלַא ןפורעגפיונוצ רע טָאה .טַאהעג ןיוש טָאה רע סָאװ רעבייוו
 ןטָארבעג ןוא בלַאק ַא ןטכָאשעג טָאה רע .הדועס ַא יײז רַאפ טכַאמעג ןוא טניירפ
 טרעצרַאפ שיילפ סָאד טרעװ ,סרעסע ךס ַא ןַארַאפ ןענעז סע זַא .שיילפ ייז רַאפ
 טײהרעטצעזעצ טסע ןוא עיצרָאּפ עטלּפָאד א רענייא טמענ .טנַאה רעד רעטנוא
 רעליײמ יד וצ טנעה יד ןופ ,יוזא ןוא ,קילעטשרעטניה טשינ טביילב רעטייווצ ַא ןוא
 ךָאנ ייז ראפ ןטכָאשעג ןוא סיורא החמש לעב רעד זיא .שיילפ ןופ סיוא טרעוו
 -- געט ןביז עצנַאג ןסעזעג טסעג יד ךיז ןענעז ױזַא .לבלעק ַא ךָאנ ןוא בלַאק ַא
 יזַא ןסּפעש יד טימ יו ױזַא ןוא סּפעש ַא ךָאנ סּפעש ַא .התשמה ימי תעבש יד
 ריֿמ רעבָא ,הדועס רעד טימ ןעוועג-ךיראמ עקַאט ןבָאה ייז .תומהב ערעדנַא טימ
 טָאה רע .ןטכעש טרעהעגפיוא טשינ טָאה רע ,רוציקה .דייר טימ ןייז רצקמ ןלעו
 סַאד טָאה רע ןוא ןסּפעש עדערעשט עצנַאג א ןטכַָאשעגקעװַא ייז רַאפ ןיוש
 ןפַאשַאב ןענעז סָאװ ,תומהב ערעדנא עלא יד ךיוא טעװעלַאשזעג טשינ רעסעמ
 ןוא ןַארַאב ןייק טזָאלעגכרוד טשינ טָאה רע .שיילפ רעייז ןסע לָאז ןעמ ןרָאװעג
 רעייז טקיטעזעגנָא טשינ ץלַא ךָאנ ןבָאה טסעג יד ןיא גיצ ןייק ןוא סּפעש ןייק
 .עקשיק
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 טשינ ץלַא ךָאנ ןבָאה טסעג ענייז זַא ,ןעזעג טָאה החמש לעב רעזדנוא יװ
 ,לַאטש ןיא ןעז ןייג לעװ ךיא :טכַארטעג ךיז רע טָאה ,שיילפ ךָאנ ןליוו ןוא גונעג
 ןטכעש לעװ ךיא ןוא םייח-חור ַא ךָאנ טָאה סָאװ ,סעּפע ןַארַאפ ךָאנ זיא רשפא
 טָאה .סקָא סנקשטיטלַא רעזדנוא ןּפָארטעגנָא רע טָאה יױזַא קידנעייג .ייז רַאפ
 ןייז ןיא ןוא ןעגנַאגעגכָאנ םיא זיא סקָא רעד .רענרעה יד ייב ןעמונעגנָא םיא רצ
 רימ טימ ךיז ליו רעניימ ןכש רעקיזָאד רעד :טכַארטעג ךיז תומימת רעשיסקָא
 טעװעטַארעג טָאטש עצנַאג יד ןוא םיא בָאה ךיא זַא ,טסעג ענייז רַאפ ןזייווַאב
 טימ ןייג לעװ ךיא ןוא קיטש-תווינע ןייק ןעװַארּפ טשינ ךיא לעװ ,טױט ןופ
 ןליפנַא ןעק המהב עקיזָאד יד :טכַארטעג ךיז טָאה רעדיו רבדילעב רעזדנוא .םיא
 .רימ ףױא טגיילרַאפ ךיז ןבָאה סָאװ ,סרעסערפ עקיזָאד יד ןופ רעזדלעה יד
 ןוא ןריפ םיא ןופ ךיז טזָאל רעד ןוא רענרעה יד ייב םעד טּפעלש רעד ,רוציקה
 ןשטנעמ יד ,יײז ןענעז ןשינעפעשַאב עליו :ךיז טכַארט סקָא רעד .ךָאנ םיא טייג
 טזייווַאב ןוא טניירפ ןטוג ַא םענייז רע טקנעדעג ,החמש ַא םענייא ייב ךיז טכַאמ
 זַא ,טסוװעג טשינ ךעבענ טָאה רע .החמש רעד ףױא טסעג יד רַאפ םיא טימ ךיז
 ,החמש לעב רעד ,רעדיו רענעי ןוא .הטיחש רעד וצ סקָא ןַא יו םיא טריפ ןעמ
 םיא ייב ןענעז טנעה יד ןוא םיא ייב טּפַאלק ץרַאה סָאד רָאנ ,טשינרָאג טכַארט
 ןענעז ייז זיב ?השעמ רעד טימ ןייז ךירַאמ רימ ןלָאז סָאװ ךָאנ .טמערַאוװעצ
 רענעי ןש טָאה ,הדועס יד טעװַארּפעג טָאה ןעמ וו ,זױה םוצ ןעגנַאגרעד
 .טעברא לקיטש ןייז ןָאטעגּפָא טַאהעג

 ןעמונעג טָאה רע .ירפ ץנַאג ןענַאטשעגפיוא רעקשטיטלַא רעד זיא סנגרָאמוצ
 טגעלפ רע יװ ,זדלַאה ןפיוא סקָא םעד סע ןעגנעהנָא ןייג טלָאװעג ןוא לשיוק ןייז
 םיא רַאפ ןעגנערב קרַאמ ןפיוא ןקיש טלָאװעג םיא טָאה רע ןעװ ,ןייז -גהונ ךיז
 רע ןוא הדועס רעד ףיוא ןעוװעג טשינ זיא ,רעטלַא רעד ,רע לייוו ,זיײּפש לסיבַא
 טָאה .ןענופעג טשינ םיא ןוא סקָא םעד טכוזעג רע טָאה .קירעגנוה ןעװעג זיא
 ןוא !רענימ סקָא ,רענייײמ סקָא :ןפור ןביױהעגנָא ןוא טלעטשעגקעװַא ךיז רצ
 םוש ןייק ָאטשינ -- ןוא וק ַא יו טעקעמעג רע טָאה .ָאטשינ זיא רעפטנע ןייק
 ןַא ןיא לָאמ ןביז ,טייז רעד ןיא לָאמ ןייא טיירדעגסיוא ךיז רע טָאה .רעפטנע
 ןַא יו .טייז רעדנַא ןַא ןיא לָאמ ןייא ןוא טייז רעד ןיא לָאמ ןביז ,טייז רעדנַא
 טירט יד טשיוװרַאפ דלעפ סָאד טָאה ױזַא ,דלעפ םענופ זָארג סָאד טרעצרַאפ סקָא
 ןיימ ןעזעג לָאמַא טשינ ריא טָאה :טגערפעג ןוא ןעגנַאגעג רע זיא .סקָא םענופ
 -מוא ךיז רע טָאה .םיא ןרעפטנע ֹוצ סָאװ טסוװעג טשינ טָאה רענייק ןוא !סקָא
 סיוא טייג רע -- ןוא סעטַאמש קַאז ןייז ףיא ןָאטעג-ףרָאװ ַא ,םייהַא טרעקעג
 רעדיו ןוא ןסיורד ןיא סיױרַא ,ןביוהעגפיוא ךיז רע טָאה עלייו עדעי .רעצ ןופ
 ,טרעצרַאפ טָאה ןדלַאה רעד סָאװ ,סָאד -- רעבָא .הדיבַא ןייז ןכוז ןבױהעגנַא
 .דרע סטָאג ףיוא ןעניפעגּפָא טשינ לָאמנײיק ןיוש וטסעוװ

 ןסיורד ןיא סױרַא רעדיו רעקשטיטלַא רעד זיא םורַא געט יירד-ייווצ ַא ןיא
 טָאה רע ןוא טסימ לגרעב ַא וצ ןעמוקעגנָא רע זיא קידנעייג .הדיבא ןייז ןכוז
 סָאד זַא ,טנעקרעד רע טָאה .טסימ םענופ סױרַאךקעטש רענרעה ייוצ ןעזעג
 ןבױהעגנָא ןוא לגרעב ץיּפש ןפיוא ףױרַא רע זיא .סקָא ןייז ןופ רענרעה יד ןענעז
 טקוקעג רע טָאה .טסימ םענופ ןגױצעגסױרַא ייז טָאה רע זיב ,רענרעה יד ןּפעלש
 ןיימ .ןעגנַאגעג וטזיב ןיהווו :טנייועג ןוא טגָאלקעג ןוא ייז ףױא טקוקעג ןוא
 סָאװ ,רענרעה יד ?טזָאלעג רענרעה ענייד וטסָאה ןעמעװ יב !סקָא רערעײט

 ןפיוא וטסָאה לגייוצ קידרעװמוא ןַא יו ,ןבירטרַאפ םיאנוש וטסָאה יײז טימ

 ּפָאק ןפיא רענרעה ענייד ןָאױט !סױרַא-םוק !ףיױא-ייטש ,ןגיל טזָאלעג טסימ

 רעקשטיטלַא רעד טָאה ױזַא .טָאג ןקיטכעמלַא ןטימ ןעיירפ ךיז לעװ ךיא ןוא

 ןעמערַאברעד ,םימחרהילעב רעד ,טָאג ךיז טעװ רשפא :טרעמָאיעג ןוא טגָאלקעג

 .ּפָאק ןייז ףיא רענרעה יד ןָאטנָא רעדיו טעװ סקָא רעד ןוא םיא ףיוא

 טַאה .טלעװ סטָאג ףיוא ןרָאװעג רעטצניפ זיא'ס .טכַאנ יד ןלַאפעגוצ זיא'ס

 ןרָאה ןטקַאהעגּפָא ןדעי ףױא שינרעטצניפ רעד ךרוד טקוקעג רעקשטיטלַא רעד
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 ןונגע .י .ש

 סָאװרַאפ :ןײלַא ךיז וצ קידנדער ,טזײרּפשעגמורַא תונויער ןיא ןוטרַאפ ןוא
 רע .טגנַאלַאב ןבָאה ייז ןעמעוװ וצ ,םעד ןופ טדײשעגּפָא ךיז רענרעה יד ןבָאה
 רע זַא ,ָאטשינ טלעװ רעד ףױא רעמ ןיוש זיא סקָא רעד זַא ,טסוװועג טשינ סָאה
 רעקשטיטלַא רעד טָאה ךָאנרעד .טזָאלעגרעביא עניז רענרעה יד ןזױלב טַאה
 טָאה ףָאלש א .רעגעלעג ןייז ףיוא ןָאטעג-ףרָאװ א ךיז ןוא םייהא טרעקעגמוא ךיז
 רע טַאה גנולצולּפ .טלמירדעגנייא טָאה רע ןוא ןגיױא ענייז ןיא טגיילעצ ךיז
 ןוא טכַאנ ןייא ױזַא .רעמָאי ַא טרעהרעד טָאה רע ןוא ףָאלש םענופ טכַאװרעד
 .טכעג ןביז עצנַאג ,טכענ- יירד ןוא טכענ ייווצ

2 
 םיא וצ קעװַא רע זיא .דיי ַא ,דניירפ ןטוג ַא טַאהעג טָאה רעקשטיטלַא רעד

 טָאה .רעמָאי א רע טרעה ,יוזא טכענ ןביז ןיוש ,טכַאנ עדעי זא ,טלייצרעד ןוא
 יד טשינ טסיײטשרַאפ וד ןוא ךיז טסרעדנוװ וד יו ױזַא :טגָאזעג דיי רעד םיא
 ךיא ןוא רעמָאי םעד ףױא ךיז טסרעדנוװ וד .ךיוא ךיז ךיא רעדנווו ױזַא ,ךַאז
 טזָאלב ןעמ ןוא טכענ-תוחילס ךָאד רימ ןבָאה טציא ליױו ,טשינ ךיז רעדנווו
 טסָאה וד זא ,טסגָאז וד סָאװ סָאד -- ?ָאי ךימ טרעדנוו סָאװ רָאנ .*רפוש
 ןַײק ןַארַאפ טשינ ךָאד זיא סע ןוא דנַאנַאכָאנ טכענ ןביז טרעהעג ןרעמָאי סַאד
 רעקשטיטלַא רעד טָאה ?טשינ ךָאד ןעמ טזָאלב תבש ןוא ,תבש ַא ןָא תצל-תעמ ןביז
 סָאװ -- !ןָאט ךיא לָאז סָאװ !?הצע ןייד זיא סָאװ ָאט :רבח ןייז וצ טגָאזעג
 ןופ רפוס רעד ,סוטסוסכוד ,'םכח, ַא רענייא ןַארַאפ זיא ָאד רָאנ ?ךיא סייוו
 טָאה רע לייו ,רפוס ןייק ןייז רעמ טשינ םיא טזָאל ןעמ סָאװ ,רעד ,רפסי-תירק
 ןייגוצ רימ ןלָאז .עקנארק ייז טימ ןלייה וצ ףיוא םיקוסּפ טימ תועימק ןבירשעג
 -סיוא ךיד רע טעוװ רשפא .ןכַאז רעגײטש עכלעזא ןיא סיוא ךיז ןעק רע ,םיא וצ
 ןוא רענרעה 'סקא םעד ןעמונעג עטַאט 'סקָא םעד טָאה .הצע ןא ןבעג ןוא ןרעה
 .רפוס םעד סוטסוסכוד וצ ןעגנַאגעגקעװַא רבח ןשידיי ןייז טימ זיא

 -רעד ךיז טָאה סע ןוא ןײרַא לימ ןיא ןרָאה ןייא ןעמונעג סוטסוסכוד טָאה
 -רעד ךיז טָאה רעדיו ןוא ןרָאה ןטייוצ םעד ןעמונעג טָאה רע ,רעמָאי ַא טרעה
 םעד טרעהעג טסָאה :ןקשטיטלא םוצ טגָאזעג סוטסוסכוד טָאה .רעמָאי ַא טרעה
 רע סָאװ טסיױו וד :טגָאזעג םיא וצ רע טָאה .טרעהעג בָאה ךיא -- ?רעמָאי
 יװ .רע טרעמָאי -- ןטכָאשעג ךימ טָאה ןעמ ,ןטכָאשעג ךימ טָאה ןעמ !טגָאלק
 :טגָאזעג רעקשטיטלא רעד טָאה ,ןרָאװעג רָאלק ץלא לָאמַאטימ םיא טלָאװ סע

 ,טסעג ךס ַא ןטעברַאפ טָאה רע ןוא בייו ַא ךָאנ ןעמונעג ךיז טָאה ןכש ןיי
 ,הטסניימ יוו .שיילפ ןייז ןסע וצ ייז ןבעגעג ןוא סקָא ןיימ ןטכָאשעג רע טָאה רשנ
 ןעלגנעה-דרָאב ענייז טימ טלקַאשעג סוטסוסכוד טָאה .רימ גָאז ,סוטסוסכוד ם

 רימ ןלָאז יאוולה .רעקשטיטלא ,וד יו יוזא ךיוא ןיימ ךיא :טגָאזעג טָאה רע ןוא
 שיילפ םענופ ןַײז וצ םעוט בורקב ןַײז הכוז ,לארשי ללכ ץנַאג ןוא ךיא ,ױזַא
 ןעװַארּפ טעװ רעטשרעביײא רעד סָאװ ,הדועס רעסיורג רעד ףױא רובה רוש ןופ
 םענופ ןסעגעג ןבָאה םיעשר ענעי יװ ,טנידעג יירט םיא ןבָאה סָאװ .יד ראפ
 טנַאװ-ןיאיּפָאק ךיז ןגָאלש ןביוהעגנָא רעקשטיטלַא רעד טָאה .סקָא ןייד ןופ שיילפ
 -סיוא רענעי !רימ וצ זיא ייוו ,ייו :ןעירשעג ןוא םינּפ ןיא טנעה יד טימ ןוא
 סקָא ןַײמ ,ןטכָאשעגקעװַא יא ,ןטכָאשעג טָאה אסכה-תיב ןופ דש רענעי ,ףרווו
 ןיימ ייב רעווש ךיא .םיעשר ענעטלָאשרַאפ ענעי שיילפ ןייז ןסע וצ ןבעגעג ןוא
 -המקנ טשינ לעװ ךיא זיב ,טלעו רעד ןופ ןײגקעװַא טשינ לעוװ ךיא זַא ,סקָא
 .ןוז-הנוז םעד ,ףרוווסיוא םענעי ןיא ןעמענ

 ןָאט טעװ רע סנױזַא סָאװ טסוװעג טשינ ךָאנ טָאה רעקשטיטלַא רעד ןוא
 ןוא עשר א ןוא ףיקת ַא זיא רענעי לייו ,ןעמענ-המקנ טעװ רע ױזַא יװ ןוא
 וצ גָאט א קעװַא זיא יױזַא .ךַאװש ןוא טלַא זיא רע -- רע ןוא קראטשדןזייא

 א

 ֹה

= 
= 

= 
=! 

 .געט -תוחילס יד ןיא רפוש ןעמ טזָאלב סהדע-חרזמ עסיוועג ייב *
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 עא על יי א אי אי טא רות-ובא

 טכירק רע םערָאװ ַא יו -- לכש רעד ןוא געט ריפ ןוא געט יירד ןוא געט ייווצ
 .טשינ רע טגנערב הצע ןייק ןוא

 ךיז ןוא ןסיורד ןיא סױרַא רעקשטיטלַא רעד זיא םורַא געט עכעלטע ןיא
 ןכש ַא רעניײז ןעגנַאגעגכרוד זיא .בוטש ןייז ןופ ריט רעד ייב טלעטשעגקעװַא
 טכעלש טעז רע זַא ,טרעדנערַאפ ןצנַאג ןיא זיא רעקשטיטלַא רעד זַא ,ןעזעג ןוא
 סָאד יו זיא םיא ייב םינּפ סָאד ,םיא ןרעטיצ ינק יד שזַא ,ןגָאלשרעד זיא ,סיוא
 ,הלילחו'סה ריד טָאה'ס ,קירעירט טסיב וד :םיא וצ רע טגָאז .לבא ןא ןופ םינּפ
 וצ טגָאז .ןרָאװעג םלענ רימ זיא סקָא ןיימ :םיא רע טרעפטנע ?טריסַאּפ סעּפע
 ?:טשינ םיא טסכוז וד ןוא ןעמוקעגקעװַא ריד זיא סְקָא ןייד :ןכש רעד םיא
 טסָאה -- .ןענופעג טשינ ןוא טכוזעג םוטעמוא ןיוש בָאה ךיא :םיא רע טרעפטנע
 יו -- ?ןענופעג טשינ םיא טסָאה וד טסייה סָאװ ?וטסגָאז ,ןענופעג טשינ םיא
 ,יזא יװ -- ?יװזא יװ ?טױט -- .טױט ןיוש זיא רע זא ,ןעניפעג םיא ךיא ןעק
 רעד טָאה ָאד ןוא .ןסערפעגפיוא םיא טָאה ןוא טנוה ַא ןעמוקעג זיא'ס ?וטסגערפ
 רענימ סקַא ,רענײמ סקָא :ןעניוו ןוא ןגָאלק ןבױהעגנָא רעדיו רעקשטיטלַא
 ךיז ךיא בָאה סָאװ טימ ,ןבעל ןיא רַאּפשנָא רעקיצנייא ןיימ ,ּפָאק-ןיא-גיוא ןיימ
 וטסָאה ךימ ןוא ןסערפעגפיוא ךיד טָאה ןוז רעשיטניה ַא סָאװ ,טקידניזרַאפ
 : .סנקלָאװ ןופ טרעטצניפרַאפ זיא סָאװ גָאט ַא יװ ,טזָאלעג

 קעווא ךיז זיא ןוא טכארטעג טָאה רע סָאװ טכַארטעג ךיז ייב ןכש רעד טָאה
 רע טגָאז .סקָא םעד ןטכָאשעג טָאה סָאװ ,םעד ןפָארטעגנַא טָאה רע ןוא געוו ןייז
 ?סָאװ ראפ -- :ןעניז ןופ ּפָארא זיא עטַאט 'סקָא םעד זא ,רימ ךיז טכוד :םיא וצ
 ןבעל ןייד ןיא ןיש טסָאה .סקָא ןייז טקוצרַאפ טָאה טנוה ַא זַא ,טגָאז רע לייוו --
 ייב ןוא טרעהעגוצ ךיז רענעי טָאה ?סקָא ןַא ןקוצרַאפ לָאז טנוה ַא זַא ,ןעזעג
 ,סקָא ןייז טקוצרַאפ טָאה טנוה ַא זַא ,טגָאז עטַאט 'סקָא םעד :טכַארטעג ךיז
 ויא ץרַאה סָאד ןוא .סקָא םעד ןטכָאשעג טָאה סע רעװ טסייו רע זַא ,סע טסיײה
 רע טָאה .ןלַאפַאב םיא זיא ארומ א .קערש ןופ ןלַאפעגסיורא שממ יא  ייב
 ךיא לָאז סָאװ :שרעדנַא עליו ַא ןוא ױזַא עליו ַא ,ןיהַא ןוא רעהַא טכַארטעג
 קעװַא רע זיא ?ןייז סייפמ םיא ךיא ןעק סָאװ טימ ןוא ןטלַא םענעי רַאפ ןָאט
 .םיא וצ

 א

 ןכש א יו םיא טימ טסעומשעגסיוא ךיז ןוא ןקשטיטלַא םייב ןסעזעג רע זיא
 זיא רע סָאװ ,ןבָארגַאב םיא לָאז עמַאמ יד ,םענעי ןגעוו ,לשמל ,יװ ,ןכש ַא טימ
 סָאװ ,ןטסירב עריא ןופ ןגיוז ןלָאז םידש ,רענעי ןגעוו ןוא ,רענייא אזא ןואדַאזַא
 ןעוו ןליפַא ךאשט-ךַאשט ןכַאמ סָאװ ,ךעלּפעט יד ןגעוו ,ענױזַא ןוא ענױזַא זיא
 םעד ,סעסומלוּפ ןגעװ ןוא ,ןַארַאפ טשינ סטכעקעג לפעל ןייק ייז ןיא זיא סע
 -נַאּפ סיטפומ םעד ןגעו ןוא תערצ ַא ןעמוקַאב טָאה סָאװ ,לצימ סטנַאיצילַאּפ
 .תיבה-לעב רעייז טימ ןעמַאזוצ תויתחת לואש ןיא ּפָארַא ןענעז סָאװ ,לפָאט

 ןעמ יו ,ןכַאז יילרעלכ ןגעו םיא וצ טדערעג ןוא ןסעזעג רענעי זיא יֹוַא
 םינינע ענעי טימ טקַאהעגּפָא רע טָאה ףוסיםוצ .ןכש ןטוג ַא טימ גהונ ךיז זיא
 רעד םיא וצ טגָאז .סקָא ןיד טשינ טעז ןעמ זַא ,רימ ךיז טכוד :טגָאזעג ןוא
 -הנותה ןעגנַאגעג זיא רע -- ?רע זיא וװ -- .טשינ םיא טעז ןעמ :רעקשטיטלַא
 ,אצומ :טגערפעג ןוא ןגיוא רָאּפ ַא םיא ףױא טלעטשעגסיא רענעי טָאה .ןבָאה

 ןיז זיא רעװ ןוא -- .אצמ :טגָאזעג רעקשטיטלַא רעד טָאה +*!אצמ רעדָא

 ןטַאהעג הנותח ַא ןגערפ וצ םילשורי ןיא גהנמ רעד ,ארמג רעד טױל ,זיא סע יװ *

 תֹא תװממ רמ ינַא אצומוע (ו"כ יז תלהק) ןופ -- "אצומ , .הנותח רעד ךָאנ סנגרָאמוצ

 ןפ -- "אצמ. ;(ױרפ יד זיא טױט ןופ רערעטיב זַא ,ןיפעג ךיא ןוא) "השאה

 .(סטוג ןענופעג טָאה ,בײװ א ןענופעג טָאה סָאװ רעד) "בוט אצמ השא אצמ, (ב"כ ח"י ילשמ)
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 ןונגע .י ;ש

 -שטיטלא רעד זא ,טּפַאכעג רענעי ךיז טָאה ךיילג ,רעטכָאט ןייד זיא יז -- ?בייוו
 רעביל ןעװעג םיא זיא סָאװ ,רעטכָאט ןייז ןָאט וצ עּפעשט ַא ןסױא ָאד זיא רעק
 -תרבועמ ריא טימ זיא עמַאמ יד לייוו ,רעטכעט ןוא ןיז ענייז עלַא ןיפ רערעייט ןוא
 -פאס, ןפורעג יז ןעמ טָאה ,עקַאט ראפרעד ןוא דלעפדןַארפַאס א ףיוא ןרָאװעג
 ."עקנַאר

 לעװ ,ןביולרעד רימ טסעװ וד בױא, :ןקשטיטלא םוצ טגָאזעג רענעי טָאה
 טנעקעג ךָאד טָאה רע !רעטכָאט ןיימ ןבָאה רע ףרַאד סָאװ :ןגערפ סעּפע ךיד ךיא
 ךיא לעוו ,קיניוו םִיא זיא סע ביוא ןוא ,םיבוט-תב ַא ,וק ענייש ַא ,וק ַא ןעמענ
 םעט םעד טכוזרַאפ טשינ ךָאנ ןבָאה סָאװ ,יק עטנוזעג ענייש ,יק ייוצ ןבעג םיא
 -ביר !?תמא םעד טשינ ריד גָאז ךיא .רעטלַא ,רימ ןופ טסכַאל וד .ןַאּפשעג ַא ןופ
 ךָאדההמ :טרעפטנעעג םיא רעקשטיטלַא רעד טָאה .ריד ךיא גָאז רעטרעװ עקיט
 ןייא טימ ןענעגונגַאב טשינ ךיז וטסנעק ,ןרָאה ןייא ןייק טשינ טסָאה וד סָאװ ,וד
 ייוצ טָאה סָאװ ,סקָא ןיימ -- ,עטרעפ ַא ןוא עטירד ַא ןעמונעג טסָאה וד ןוא בייוו
 ,רעד טָאה .רעבייוו ייוצ טימ ןייז אצוי טשינ יאדווא ןוא יאדווַא ךָאד ןעק ,רענרעה
 ,רענַײמ ןכש ,וטסניימ יו, :ןקשטיטלַא םוצ טגָאזעג ,סקָא םעד ןטכָאשעג טָאה סָאװ
 "ור-וצ רע טעוװ ,יק ףניפ רעדָא ,יק ריפ רעדָא ,יק יירד ןבעג םיא לעװ ךיא ביוא
 טרעוו קיניוו ױזַא :טרעפטנעעג רעקשטיטלַא רעד טָאה ??רעטכָאט ןיימ ןזָאל
 ?יק ףניפ טימ ןרטּפּפָא יז טסליוו וד סָאװ ,רעטכָאט ןייד ריד ייב זיא

 יז זיִב -- ?ןלייצרעד ךָאנ רימ ןלָאז סָאװ ןוא ןייז ךיראמ רימ ןלָאז סָאװ וצ
 ןוא ענייש ןביז ןבעגעג טַאהעג ןש םיא רע טָאה ןעגנַאגעגרעדנַאנַאפ ךיז ןענעז
 ןופ עטסנעלק סָאד סָאװ ,ךעלבלעק עטוג ןוא ענייש ןביז ייז וצ ןוא יק עטנוזעג
 עטַאט 'סקא םעד ןוא ,רעטכָאט סנכש םעד .עקנַארפאס רעד ןופ רעבושח זיא יז
 ןבעגעג ןוא ןעוועג-ףיסומ טָאה ןכש רעד זיב ,טנגונגַאב טשינ ץלַא ךָאנ ךיז טָאה
 ןבעגעג םיא טָאה רע זַא ,ךָאד ריא טניימ .רעדלעפ ןוא דרע רעקיטש ךָאנ םיא
 וטושּפ ,קידנעטש ףױא ןבעגעג םיא טָאה רע רָאנ ,העוט ךיז ריא טנעז ,עשַאּפ ףיוא
 .דעו םלועל ,ועמשמכ

 םיא טָאה ןעמ סָאװ ,סקָא ןייז ןוא ןטַאט 'סקָא םעד טימ השעמ יד זיא סָאד
 טָאה ענייז רענרעה יד זילב ןוא ,לעפ ןוא שיילפ ןטימ ןסערפעגפיוא ןוא ןטכָאשעג
 .םיא ןופ טזָאלעגרעביא ןעמ

 ןופ ןרָאה רפוש םעד ןרעה בורקב ןוא טָאג ייב ןייז טרעוו רימ ןלָאז ױזַא
 ,ןמא ,ןחישמ

 ןייטשניבור רזעילא : שיאערבעה ןופ
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 ן'בור הסדה

 רענעז ןופ
 טעראוו טייז

 ןגיוא ענעקָארשרעד טימ םורַא ךימ טפכוז יד

 ,ךימ לוק ַא ףיוא טספור ןוא
 .םיקחרמ ןלייט ןלָאז זדנוא יו

 .ריד םעל .ךיא ןיב טָא
 ןגיוצרַאפ לּפענ ַא טָאהס

 ,טרָאוװו ןופ ןקירב ענרעזעלג יד
 ,עלערַאנ ,ךיז טסָאה וד ןוא
 ,ןקָארשרעד םיצולּפ
 .טרָא ןיימ זיא ריד םעל קידייל זַא
 .ָאד ןיב'כ .ךיא ןיב טָא

 ןעמוק סָאד זיא רעווש יוז
 .טרָאװ טייז רענעי ןופ

 טניימעג

 ,טניימעג בָאה ךיא
 טייקמאזנייא זַא

 ,ןזָאלּפָארַא ךיז גנאהרָאפ ַא יו ,ןָאק

 גיוא ןרַאפ ןלעטשרַאפ

 ,טירט עכיוה -- ןגירשעצ

 ,טסווועג טשינ ןוא
 קיטכיזכרוד זַא
 -- טײקמַאזנייא יד ױזַא ןייז ןָאק
 ;טזיילעגסיוא ךימ יז טָאה סָאװ ןופ
 ז טיהראפ -- סָאװ ןגעקטנַא

 טי די 8



 ןיבור הסדה
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 ,רעטנענ ןייגוצ טסעוו זיב
 -- ןגיוא יד ןענעפע ןזייווַאב לעוװו
 זגיױא ןַא ןענעפע טרעיוד ןעד גנַאל יו

 ,ןסיוו טשינ טסעוו וה .,וד ןו
 עזעג בָאה;ךיא :סָאװ
 ,עטכַאמעגוצ ןגיוא םימ
 יטוועג ןיה ךיא ו ווו

 ,ןץ;'יא- }

 .םוק ךיא געוו ןטייוו ןכלעוו ןופ

 ,לוטש- םיק ןענ עפע ןגיוא סָאװ ,טוג יו

== = 

 קעֶזַא ַײג .דוא ן עוו ,,טשינ טרעה רענייק
 קירוצ םוָק ךיא ןעוו ןוא

 : טוה סענעסאלשהאפ ןיא

 לעווש טייז רענעי ףיו
 וה םענעסָאלשרַאפ 6
 :.ךלמ. םיוא ריש וו וטסעוו
 ,טכַאנ ןופ קעריפ םעניא
 סױרַא ןענַאק טשינ ןוא
 --- ויוה םענעסָאלשרַאפ ןופ
 ןיהַא ךיד בָאה ךיא
 5 = .טכַארבעג ןגיוא יד 6

 ..לָאמא- ןָכָוז .טפעוו ביוא
 ! גםכיל ןַא ןרע טמַאל טימ
 א  טכָאנ רעטנלע ַא ןיא
 / = ןייש ענעריולראפ א
 5 .טגהַא םוק .ליטש ןָא ּפַאלק
 - = לד ףיוא טרָאד טרַאװ ץעמע
 + + ל:-;ןא-י:ךנא םשינ ,ןיינ
 ..ןייז טשינ .ןטרָאד לעוו ךיא



 רעדיל

 טייקיאייווצ

 ,טסווועג טָאה

 ,זיא ראבלייטעצמוא סָאװ ,םָאד זו

 ,טיורפ א יװ ?עװ

 -- :ןעייווצ ףיוא ןדיינשעצ

 :עקידנענַאמ יד ןופ ןעמעוו

 א ךיא לעװ

 :ןגיל םעד ןגָאזנָא

 ,רעמ טשינ בָאהיכ

 שיט ןיימ ףיוא ןביילבראפ טשינ- רָאנ לָאז עמ

 .טמעשרַאפ ,טיורב ןטינשעצ ַא

 ּ, יי יי טאה רעוו

 -טווורפעג דייר טימ טָאה רע

 ,סמערָא עניימ ןופ ןעלקסומ יד

 יי } * + ןטסַאמעג גיוא טימ

 .סיּפ:ץנַײמ.ןופ חכ םעד

 ןלַאפעגּפָארא ןוז יד זיא

 א  :;םערָא ןוא:קידכעבענ

 ,טסיוו ןרָאװעג -- ןטרָאגנייװ רעד

 : רימ .רעטנוא;.דרע-.יד,-ןוא

 .רעמיצ ַא ןָאטעג טָאה

 .,טנָאזעג טָאה רלצוו

 - םיכפמ-ןיב היא זַא
 : :טרָאװ סנצעטע רעטנוא
 בי ? סייווש טימ יי= ךיז ,טולב טטימ יוװ

 -םינא :ךעלטייד ;םניימ ץרַאה;ּפַאלק
 יז 6 ;קיטפַאה ןוא
 -+ .טְסיִיוִו וד .סָאוװ יה
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 ןאמסאב הקבר
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 ווירב

 וזירב ןופ ןטייקליטש יא
 ףיש עסייוו ַא םורַא טמיוו

 גערב ןטסטייוו םעד טקנעשרַאפ סָאװ
 .נעוו ריא ןופ ןעמולב עסייוו

 ילב ןסייוו םעד ךיא למַאז
 יה-:טינ-ןיא ןעגנערב וצ ךייא
 ןייא גנואילב ןיא גייווש ךיא ןיא

 .ןייז םינ סנעטעלַא רעייא
 ףירט-ןגרָאמ רעיולב רעד זיב

 .ןוירב יד ןענעמתהרַאפ טמוק

 ץוװַא ייז ךיא קיש
 גערב ןטייוו ,ןסייוו ַא וצ
 עמ לפיוו טינ סייוו ךיא רַאנ
 .געוװ ןיא אזַא ווירב ַא טייג

 ןייטש ןופ עלעפעש א

 ןפָארטעג ךיד רעדיוו בָאהכ

 ,םיוב ַא ןופ סנסופוצ
 ןֿפַאלטנַא טסברַאה ןופ זיא סָאװ

 .םיורט ןטיינשרַאפ ןייד וצ

 ןרעטש רַאּפ טנייוועג ךיא כָאה
 ןייטש ןופ טסיב וד סָאװרַאּפ

 ןרעה לָאמנייק טינ טפנעק ןו
 .ןייגוצ נָאט רעד טמוקיס יו

 ןרָאלרַאפ טָאה ךעטסַאּפ ןייד

 ,ווו-ץעגרע לּפייפ ןייז
 ןרָאװעג ןיילַא זיא וו א

 ףה יװ עלעפעש ַא



 רעדיל
 הי יי יי יי קרי עי עי יעטעע עעי-,טט.טטטהטטטטטטטטעע 2 עקע שש...

 טכאנ-הנבל

 ,לקנוט ןייד טימ ךימ טפקערש וד טינ
 ,םכיל ןייד טימ ךימ טסקעוו וד טינ
 לקניפ-ןלַארטש-רעבליז ַא זיולב

 ,טכיזעג ןיימ טָאה טרירעגנָא

 לקַאװ ןיא ךיא ןיב קעװַא ןוא
 ןיהווו קידנסיוו טינ רָאג
 לקַאפ רעקידפושיכ ַא יו
 ,טניּפשרַאפ דוס טימ טָארט ןיימ טלָאוװו

 עטרעלקרַאפ ַא בושי ןיימ זיב

 לָאט ַא ןיא ןדנווושרַאפ זיא : :

 טינ טרערט ןעמ ןוא טינ טכַאל ןעמ ווו

 ,לוק ןייק רָאנ טינ טרעה ןעט ןוא

 ,רעביל ןיימ טָאג ,ךיא ןיב עשז ווו

 ,טרָא רעד טסייה יוו סיוא רימ גָאז

 רעביא לָאמנייא םיא טזײרּפש ןעמ זַא

 ץטרָאד ןופ רעמ טינ ןיוש ןעמ טמוק

 א

 ריד וצ ןגיוצעג בָאה-כ
 דרֶע וצ ןרעטש ַא יוו
 ,ץינַאג ןביילב רימ ףלעה

 ריד דצ'ןנעוו יד
 ונכס טימ לופ ןענייז

 .ייז ןייגכרודַא רימ ףלעה

 ךיד ןעזרעד עטשרע סָאד

 ,םערוטש יו קיצילב זיא

 ,סנקלָאװ יד טינ ביירטרַאפ

 ,רערעמ ןענעגער לָאז

 ,רענירג ןענענער לָאז

 .ןעניפעג ךיד ליוו ךיא
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 םולבייה ףסוי

 ןוֿפ גאט ןיא-
 טייקידנעטשבלעז

 עקידהּפצוח טימ סערבַאס ,ךעלטַאי עדנָאלב ,ךעלגניי רענמית עניורב ענייל
 יד ףיוא תוריּפ עשירפ יו ןעגנעה ,ךעלדמעה עטעטסַארכעצ ןוא סענירּפושט

 ןענעז ןרַאוטָארט יד .סַאג רעד .סיױא גנעל עײלַא ןַא ןיא ְךיִז :ןעיצ סָאװ ,רעמיוב
 ןטָאשַאב ןענעז רעכעד ןוא ןייאק אב א .עסַאמ-ןשטנעמ רעטכידעג ַא טימ טגײלַאב
 .ןָאמ .רעכעלגעווַאב יו ןשטנעמ טימ

 ירעד ָאד ןוא טייקידנעטשבלעז ןופ גָאט רעד ,"תואמצעה םוי, רעד זיא טנייה
 .ביבא-לת ןופ ןסַאג יד ןרישרַאמכרוד טעוו סָאװ .הדַארַאּפ ןסיורג םעד ןעמ טרַאװ

 זַא טציז ,לטסעק-ןטכורפ טרעקעגרעביא -ןַא ףיוא ,רַאוטָארט גערב עמַאס םייב
 רעביא ייז ןגָארט קידלודעג -ןוא- ליטש ,ןיוש ַײז ןציז ןהעש עגנַאל .קלָאפרַאּפ טלַא
 -ַאק ןצרַאװש ןייז ןופ דנַאר רעטיירב רעד .ךיז םורַא םערַאיל םעד ןוא טפַאשגנע יד
 -רַאפ יד ךיז טלגיּפש סע עכלעוו ןיא ,ןגיױא ענייז וצ ןוז יד וצ טשינ טזָאל שולעּפ
 ןדנובעגמורַא ּפָאק רעד ,ענעגיובעגנייא ןַא ,יז .תובשחמ עקיאורמוא ןיא טייקנעוט
 םיא טגנַאלרעד ןוא םיקלח ףיוא םיא טמענעצ) ,ץנַארַאמ א ,ֿפָא טלייש ,לכיט ַא טימ
 - -:לױמ םוצ קלח ַא

 .רעגייוש עקיצנייא יד טעמכ:-ייז ןענעז עסַאמ-ןשטנעמ :רעסיורג רעד ןשיװצ
 רַאפ ,רעדנוזַאב רענייא רעדעי ןדער ייז ,ןדער ןייא ןיא ןטלַאה ייז סָאװ םעד ץָארט
 -- -= ייז ןדער ןיײרַא ךיז ןיא ,ךיז וצ ןּקער ייז .ןּפיל יד ןופ גנוגעוװַאב םוש ןָא ,ךיז

 ר טָאה ,רעבליזנייפ לדנעמ ,רע יוװ ייברַאפ רָאי קיסיירד דלַאב ןיוש
 קַאּפ ןיא ןָאטרַאפ ןעוועג ןעֶמ ןיא גָאְטְרַאפ ןיב .לארשייץרא ןייק קעװַא ןוא עשרַאװ
 יז ענעדנובעג ,םירוזחמ ןֹוא םישֿמֹוח ןצַאז ייווצ יד ,ס"ש רענליו םעד .ןכַאז יד
 יד ,לסקיב-םימשב סָאד ,רעטכל ענהעבליז יד ,ןעגנושייל ענעדלָאג טימ רעדעל
 טימ ןעמַאזוצ ןרָאװעג טקַאּפַעג ןענעז -- פפמָאל"הכונח רעד ןוא סרעכעב ענרעבליז
 ,שזַאגָאב ןסיורג ןיא ןייג טרָאטעג טשינ ,הלילח ,ןבָאה סָאװ ,ןכַאז עבושה ערעדנַא ךַאנ
 וא ןָאגַאװ ןיא םיא טימ ןעמַאזוצ . ןְרָאפטימ ןלעװ סָאװ ,סענַאדָאמעשט יד ןיא רָאנ
 .העיסנ רעד ןופ טייצ רעֶצְנַאג .רעד .ןופ ְךשֵֶמ ןיא םיא ןופ ןדײשּפָא טשינ ךיז ןלעװ

 רעקידייל רעד ןטימ ןיא ןדנובַעג ןגעלעג ןיוש ןענעז קעּפ עלַא ןעוו ,ירפרעדניא
 .קעװַא ןוא טנַאה רעד רַאפ ,עלעסָאי .לגניי עטסטלע סָאד ןעמונעג לדנעמ טָאה ,בוטש

 .ךיז ןענעגעזעג םענייז ןיבר םוצ רע זיא ןעגנַאגעג
 ןטלָאװ ייז יו ,ןרעטנָאלּפ ךיז:ןעֶמּונעֶג סיפ ענייז לָאמַאטימ ןבָאה געוו ןטימניא

 ןוא ןקידלוש ַא יב יװ ןלַאפעגכעטנורַא זיא ּפָאק רעד .חוכיו ַא ךיז טימ ןטלַאהעג
 ,ןטַארדַאװק יד .רַאוטָארט םעֶד ןופ ןטַארדַאװק יד טלייצעג ןטלָאװ ייז יו ,ןגיוא יד
 ןרָאי-רדח יד ןופ ,לָאמ עקילייצמוא םיא ןופ ןרָאװעג ןסַארטעגסױא ןיוש ןענעז סָאװ
 טסעפ טלַאה רע .דמערפ ױזַא סיוא טציא םיא ןקוק ,ןקָאז ןופ טפעשעג-טרוה םוצ זיב
 .טייז רעד ייב ךָאנ ךיז טּרעדנעלש סָאװ ,לסָאל'רוכב ןייז ןופ לטנעה עלָאמש סָאד
 ןדערוצסױא טשינ טגַאװ ןוא ןרעטִש .ןקידנשטיינק סנטַאט ןיא דחּפ טימ טקוק
 .טרָאװ ַא

 ןעקנַאדעג עלַא .שרדמה'תיב סניבר םענופ ףיוה םוצ ךיז רע טרעטנענרעד טָא
 תיב ןיא ןיבר םייב .ןעמַאמ ַא וצ רעדניק יו ,םיא וצ טעילוטעג ךיז ןבָאה ּפָאק ןייז ןופ
 טימ טּפַאזעגנָא ךיז רע טָאה טרָאד .ןרָאװעג טעוװעדָאהעגפיוא ךָאד רע זיא שרדמה
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 טייקידנעטשבלעז ןופ גָאט ןיא

 ןוא הרות ןופ טייקסיורג יד ןוא טייקנייש יד טליפעגּפָא ,תודימ עטוג ןוא טייקשידיי
 ןוא השודק טּפעשעג טָאה רע ןענַאװ ןופ ,לַאװק רעד .םימש תארי ןוא המכח ,תודיסח
 .המכסה סניבר םעד ןָא ןָאטעג טשינ ןבעל ןייז ןיא רע טָאה ךַאז ןייק .הריתי המשנ
 קידנעמענ טשינ ,קעװַא טרָאפ רע .טירש ןטגַאװעג ַאזַא רע טכַאמ לָאמ עטשרע סָאד
 .המכסה רעקידרעירפ ןייז ןָא ןוא ןיבר םייב הצע ןייק רעירפ

 ןטרַאװ ןסייהעג טָאה רע ,לארשי ץרא ןייק ןרָאפ ןגעק ןעװעג זיא יבר רעד
 ןענהצע ךיז ןעמוק טעװ רע בוא זַא ,טסוװעג טָאה רע ןוא .הלואג רעתמא רעד ףיוא
 טָאה יבר רעד ןוא ,ןייז עיפשמ םיא ףיוא טעװ רע .ןטלַאהּפָא םיא רע טעװ ,ןיבר ןטימ
 ...סע טביילב ױזַא .ןָאטוצּפָא ןסָאלשַאב רע טָאה רַאפרעד .העּפשה חוכ םענווָאדלַאװג ַא

 -עגּפָא טָאה סָאװ רענייא יװ ,ּפָאק םענעזָאלעגּפָארַא ןַא טימ ןיבר ןרַאפ רע טייטש
 .הליחמ טעב ןוא דניז ןייז טנעקרענא סָאװ ,רענייא יו ,ךַאז עטכעלש ַא סעּפע ןָאט

 ןטיירב ַא ןיא טציז ,טַאלַאכ ןטמילבעג סייוו םענעדייז ַא ןיא טליהעגנייא ,יבר רעד
 ןעמ יוװ .זָאנ ץיּפש עמַאס ןפיוא ןלירב יד .דרָאב ענרעבליז ,עקיציּפש-ייװצ ַא ,לעטָאפ
 טימ טייטש רעכלעוו ,ןעלדנעמ ףיױא רע טקוק ,ןעמענוצּפָארַא ןסעגרַאפ ייז טלָאװ
 ,רענעּפמורשעגניײא ,רענעלק טרעװ ,ךיז טעשטרוק סָאװ ,ףוג םענעגיובעגנייא ןייז
 ןרעביא ןעגנערבסיורַא טשינ ןעק ןוא עלעסָאי םעניילק ןופ לטגעה סָאד ךיז וצ טקירד
 :טושּפ ןוא טסָארּפ ,ןגָאז וצ ןסָאלשַאב טַאהעג טָאה רע סָאװ ,רעטרעװ יד ליומ
 *! ךיא רָאפ לארשייץרא ןייק ,קעווא טנייה רָאפ ךיא ,יבר,

 ןסירעגרעביא יבר רעד טָאה -- ?לארשייץרא ןייק טסרָאפ וד ,לדנעמ ,ונ --
 = = .טייקליטש יד

 טנייה -- .רעטרעװ יד טפעלשעגסורַא ךיז ןֹופ םיוק לדנעמ טָאה -- ,יבר ,ָאי --
 .ןענעגעזעג ךיז ןעמוקעג ןיב ךיא ,יבר ,ךיא רָאפ

 -כרוד ,טלעטשענפיוא ךיז יבר רעד טָאה םיצולּפ .ןגייוושליטש ַא ןיירַא זיא רעדיוו
 ,ךיש-קעטש עסיורג יד טימ קידנרַאש ,קירוצ-ןוא ןיה לָאמ רָאּפ ַא בוטש יד ןעגנַאגעג
 .ןעלדנעמ ןבענ טרַאה ךיז טלעטשעגקצוװַא

 ,טנַאה יד טקערטשעגסיױא םיא וצ רע טָאה -- לדנעמ ,טייהרעטנוזעג רָאפ --
 ןיא םיא טקוקעגנײרַא ,עלעסָאי םעניילק םעד לקעב ןיא עלעּפינק טכייל ַא ךָאנרעד
 ,עלעטיה םענעכוט ןצרַאװש ןרעביא ןָאטעגיטעלג ַא ,ךעלעגייא ענעקָארשעצ ענייז
 .ךעלהאיּפ ייווצ טרעטיצעג ןבָאה ןטייז עדייב ןופ ווו

 -עגוצ טָאה עלעסָאי ןוא ןעלעסָאי וצ טגָאזעג רע טָאה -- דיי ַא ןייז טסלָאז --
 .המכסה ףיוא ּפָאק ןטימ טלקַאש

 וצ טגָאזעג יבר רעד טָאה -- ןבעג גנוטכַא טרָאד ןעמ ףרַאד רעדניק ףיוא --
 -- טייהרעטנוזעג רָאפ ..רעדניק רַאפ ןַארַאפ טרַאד זיא תונכס ליפוצ -- ןעלדנעמ
 .טנַאה יד טקערטשעגסיוא לָאמַא ךָאנ רע טָאה

 -נײרַא .גנַאגסױרַא םוצ טקובעג לדנעמ ךיז טָאה ריט רעד וצ עציײלּפ רעד טימ
 םעניא םירפס עטלַא יד ןופ חיר ןקיּפמוד םעד לָאמ ןטצעל םוצ ךיז ןיא טמעטָאעג
 ,רעמיצ סניבר

 יא

 ןשימסיוא טשינ ךיז ןלָאז ייז זַא ,רעדניק ענייז ןטיהּפָא טלָאװעג טָאה לדנעמ 'ר
 ּפעק עזילב טימ ,קידרקפה ױזַא סיוא ןקוק סָאװ ,גרַאװגנוי רעביבא-לת םעד טימ
 .טָאטש רעד ןופ רעטייו לסיב ַא ץַאלּפ ַא טכוזעגסיוא ךיז רע טָאה ,סיפ עטעקַאנ ןוא
 ךיז רע טָאה טרָאד .םיסדרפ טימ טלגנירעגמורַא זיא סָאװ ,דלעפ לקיטש קידייל א
 ,עמורפ רָאנ טניוװעג ןבָאה תוריד יד ןיא ןוא .קָאטש ייווצ ןופ זיוה ַא טיובעגסיוא
 .םינכש עקיטכרָאפסטָאג

 ןסָאגעצ ךיז ןוא זיוה סלדנעמ 'ר ןופ רעטצנעפ יד ןופ טציילפעג טייקיטכיל ַא טָאה
 -ורַא רעד ןיא ןעגנַאגעגפיוא ייז ןופ זיא תורימז עקידתבש .םורַא םיסדרּפ יד רעביא
 .טייקליטש רעקימ

 ןרָאװעג טעגזַארבעצ רעטצנעפ עקיטכיל יד ןענעז סטכַאניוצ-קיטיירפ ַא לָאמניײא
 רעייפ טקישעג טנעה ענעגרָאברַאפ ןבָאה םורַא םיסדרּפ ערעטצניפ יד ןופ .ןליוק ןופ
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 םולבייה ףסוי

 יד ןופ קניט רעקיטש ןסירעגּפָא ןבָאה ןליױק .ןײרַא זיוה סלדנעמ 'ר ןיא יילב ןוא
 עטשיילעג דלָאג יד טרעכעלעגכרוד ןוא קנַאש-םירפס רעד ןיא ןסירעגניירַא ךיז ,טנעוו
 .ס'ש רענליוו ןופ סנקור

 ןביוהעגנָא ןבָאה םינכש יד .זיוה סלדנעמ 'ר ןיא ןרָאװעג זיא רעטצניפ ןוא ליטש
 ערעטצניפ יד .הריד א ךָאנ ןרָאװעג קידייל זיא גָאט ןדעי ןוא ןכַאז יד ןקַאּפרַאפ
 .ןגיוא ענעקָארשרעד יו ,רעיומ רעסייוו רעד ןופ טקיקעגסױרַא ןבָאה רעכעל-רעטצנעפ
 רעמיצ ןייא ןיא .םינכש יד ןופ ןזָאלרַאפ ןעוועג ןיוש זיוה סָאד זיא תבש ןטייווצ םעד
 -מוא, טרָאװ םעד רעביא טכַארטעג ןוא החּפשמ ןייז טימ לדנעמ 'ר ןסעזעג ךָאנ זיא
 סָאד ץזָאלסױרַא טשינ לָאז סע זַא ,ןעגנַאהרַאפ ןעוועג זיא רעטצנעפ סָאד ."ןעור
 טפירטעג טָאה ייז ןופ בלח רעד סָאװ ,רעטכייל-תבש ייווצ יד ןופ טכיל עלעסיב עניילק
 .ןרערט סלזייר ןייז טימ ןעמַאזוצ

 שודיק ןוא טנַאה ןיא ןייו רעכעב םענרעבליז םעד טימ ןענַאטשעג זיא לדנעמ 'ר
 עלעגיּפש קידנור ַא .ביוש יד טרעכעלעגכרוד ליוק ַא טָאה םיצולּפ .לוק ןפיוא טכאמעג
 םעד טקעדעגפיוא ןוא ןסירד ןיא סיורא ביוש רעד ןופ לכעל םעד ךרוד זיא טכיל
 .םורַא טייקרעטצניפ רעטסיװו רעד רַאפ רעמיצ סלדנעמ 'ר ןופ דוס

 ?טנעמ ַא טמענ יאמלה ,לדנעמ ריא וצ תונעט ןגָארטעג ןצרַאה ןיא טָאה לזייר
 ןופ טפילטנַא ,קעה ַאזַא זיא אקוד ךיז טצעזַאב ןוא רעדניק טימ החּפשמדלעב ַא
 כיײל ןוא ןדיי זױלב טימ טנױװַאב ,זָאנ רעד רעטנוא ךיילג ָאד טגיל סָאװ ,טָאטש
 .טכיל ללש ַאזַא טימ רעהַא ָאד

 סָאװ ,שינעפעשַאב ַא ןופ טייקיאורמוא רעד טימ טײרדעגמורַא ךיז טָאה יז
 יד ןיא ךיילג טקוקעג םיא טָאה יז .םערוטש ַא ךיז טרעטנענרעד סע זַא ,טליפרעד
 ןָאט וצ רעטייױו העדב ָאד רע טָאה סָאװ ,ןעז וצ טרַאװעג ןוא ןגיוא

 ןטימ ןעמַאזצ זיא ןוא שודיק םעד טקידנערַאפ רע טָאה קידנעלמרומ לענש
 ,טָאטש רעד וצ טנעָאנ ,געװ לקיטש ַא קידנעײגּפָא .זױה םענופ סױרַא תיב-ינב
 טגערפעג ךיז קידנלעטשּפָא ןוא םירוחב עכעלטע ןעמוקעגרעטנוא םיא ןענעז
 .סױרַא סָאװרָאנ זיא רע ןכלעוו ןופ ,זױה ןייז ,זױה םענעי וצ געוו ןטסטנעָאנ ןגעוו

 וצ ןירַא קירוצ תיב-ינב ןטימ ןוא םירוחב יד טימ ןעמַאזוצ לדנעמ 'ר זיא
 ,םירוחב יד ,יײז ןליו סָאװ .טעשענג ָאד סָאװ ןענַאטשרַאפ טשינ רעבָא טָאה רע .ךיז
 ? םייה רעטזָאלרַאפ ןייז ןיא ןסירעגניירַא יו טעמכ ךיז ןבָאה עכלעוו

 םעניא םעטָא ןקידעבעל ַא טליפעגּפָא רעדיװ טָאה םורַא טייקרעטצניפ יד זַא
 טרעפטנעעג זיוה סָאד טָאה טלָאמעד .יײלב טימ טישַאב ךיילג סע יז טָאה ,זיוה
 -טכידעג רעד ןשיװצ ןופ ןוא רעייפ ךעלרעהפיואמוא גנַאל ,קידהפצוה ַא טימ
 ןעיירשעג עכעלקיטייו טרעהרעד ךיז ןבָאה םיסדרּפ יד ןופ טייק

 טליפרעד םיצולּפ טָאה רע .ןגױצעגסיוא ףוג סלדנעמ 'ר ךיז טָאה טלמעד
 טַאהעג טָאה סָאװ ,זױה ןייז טימ ץלָאטש ןעוועג זיא ןוא תובישח ַאזַא ךיז ןיא
 רעד רַאפ רמוש ַא יו ,טנָארּפ עמַאס ןיא ןלעטשוצקעװַא ךיז טומ ליפ ױזַא
 .טָאטש רעשידיי

 עגנַאל יד טימ םירוחב יד ןשיװצ טצעזעגניירַא ךיז טָאה עלעסָאי ןייז זַא
 םענייא ןדעי ףיוא ץרא-ךרד טימ טקוקעג ןוא ,ּפעק עטרעבױשעצ ןוא סיפ עטעקַאנ
 טימ ךעלעקשוּפ ענרעזייא עניילק ןָא ןליפ רעגניפ עקרַאטש ױזַא יו ,רעדנוזַאב
 זיא רע ,טרעקרַאפ .טרעטשעג טשינ לדנעמ םיא טָאה ,ןלױק עקיציּפש עגנַאל
 ךיי ַא ,סױא סָאד םיא ןרעל ,םיא זיו, :ןטעבעג םיא ןוא רוהב םוצ ןעגנַאגעגוצ
 ."ןענעק סָאד זומ
 45 טל א 2 = בע 6 0 2 -=

 ךיז טָאה עלעסָאי .ןרָאא עכעלקערש ,ןרָאא ערעוװש ,ייברַאפ ןרָאי ךס ַא ןיוש
 ךיז טָאה ןוא ןסקָאװעגרעטנוא זיא ,לאומש ,לגניי עטייווצ סָאד ...טנרעלעגסיוא
 ןבָאה יז ..טנרעלעגסיוא ךיוא ךָאנרעד ךיז טָאה לדיימ סָאד ...טנרעלעגסיוא ךיוא
 זיא רוד ןקיטנייה ןופ דיי א סָאװ ,הרות עטסקיטכיו עטשרע יד טנרעלעגסיוא ךיז
 .ןענעק וצ ביוחמ
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 טייקידנעטשבלעז ןופ גָאט ןיא

 סע .תונברק עיינ ,ןשינעעשעג עיינ טגנערבעג ךיז טימ טָאה גָאט רעדעי
 יירשעג רעטצעל רעד .םייה רעטלַא רעד ןופ ןברוח רעסיורג רעד ןעמוקעג זיא
 ןוא ןרעױא יד ןיא טנייה זיב ךָאנ םיא טכליה סָאװ ,עשרַאװ ןקידנענערב םענופ
 .ןרעוו ןגיוושטנא טשינ לָאמנייק טעװ

 טכער יד טנעקרענא ןבָאה םלועה תומוא יד ןעװ ,טכַאנ עסיורג יד ךָאנרעד
 עצנַאג יד .רערט ליפיוזַא ןוא דיירפ ליפױזַא ןופ טכַאנ יד ,הנידמ רעשידיי ַא ןופ
 ןטמערוטשעגפיוא ןלעה ַא ןיא טכַאנ יד טלדנַאװרַאפ ןוא סַאג ןיא סױרַא זיא טָאטש
 םירוחב עטרעמכאיעצ "?!בוט לזמ, ןעיירש טרעהעגפיוא טשינ ןבָאה ןסַאג יד .גָאט
 .דַאר ןקידנצנַאט ַא ןיא ןעלדנעמ 'ר ןטכָאלפעגנייא סַאג ןטימניא ןבָאה ךעלדיימ ןוא

 -יילק םעד ףיא תולייה עשיבַארַא עלַא ןופ שרַאמפיוא רעד -- ךָאנרעד דלַאב
 ,לארשי-ץרא םענ

 ,סעברָאט ענעטנוויל יד ךיז ףיא ןעגנַאהעגנָא ענייז רעדניק יירד יד ןבָאה
 -יס יד טגָאלקעג ןבָאה טכענ ןוא געט .קעװַא ןוא עמַאמ-עטַאט טימ ךיז טשוקעצ
 ןוא ,ןברוח טגָאזעגנָא ןוא טעמושזעג ןבָאה ןעלמיה יד ,טָאטש רעד רעביא סענער
 .רודיס ןטלַא ןרעביא עריא ןגיוא יד טנייוװעגסיוא טָאה לזייר

 רֹא

 םעד טנפעעג ץלָאטש ןוא שיטעטסעיַאמ ןבָאה דרעפ עסייוו ףיוא רעטייר
 ךיז טָאה קלָאפרַאּפ עטלַא סָאד .ןטנעמסידָאלּפַא ןופ םערוטש ַא רעטנוא דַארַאּפ
 רע יו ,ןגױא יד טימ ןעלטניּפ ןביוהעגנָא טָאה רע .םולח ַא ןופ יװ ןסירעגפיוא
 .רָאפ טציא טמוק סע סָאװ ןוא טציא זיא רע יװ ןענָאמרעד טלָאװעג ךיז טלָאװ

 ןסַאג יד רעביא טרישרַאמ טציא .טייקידנעטשבלעז ןופ גָאט רעד זיא טציא
 .םירובג ענייז טימ קלָאפ סָאד ךיז טיירפ טציא .דַארַאּפ רעשירעטילימ רעסיורג רעד

 רעטנזױט ,טנַאה ןייא יו טנעה רעטנזיױט ,רעטייווצ רעד ךָאנ גנולײטּפָא ןייא
 !גונעג !גונעג :טקַאט םוצ סױא-ןּפַאלק ךיש עטעװָאקעג עבָארג ,סופ ןייא יוװ סיפ
 וצ לסקַא ,הרוש ךָאנ הרוש ,טעדרָאמעג זדנוא גונעג ,טעליוקעג זדנוא גונעג
 ןגיוא ןעלקניפ ןעמלעה ענעלָאטש עפיט יד רעטנוא ןופ .טסורב וצ טסורב ,לסקַא
 ןרעװש ַא רעטניא ןופ .עינעמור ןופ ,דנַאלשטײד ןופ ,ןלױּפ ןופ ןגיוא עשידיי
 ןייא ןיא ץלַא ןוא תואיּפ רענמית עניד ייווצ סױרַא ךיז ןפיורש םלעה םענעלָאטש
 !גונעג !גונעג :םטיר ןייא ןיא ,הרוש

 -עצ ןוא ןוז רעד ןיא ןדנוצעצ ךיז טָאה שעמ ןקיצנַאלג טימ רעטסעקרָא ןַא
 .ןוחטב ןוא חוכ ןופ רענעט טימ טפול יד ןסיר

 ןטלָאװ יײז יו ךיילג ,טקנוּפ ןייא ןיא קידנגייוש ןקוק בייוו ןטימ לדנעמ 'ר
 ףלאומש ,ןרעײז ןוז ןטייוצ םעד ,ןכוז ןייא ןיא ךָאנ םיא ןטלַאה יז ,ןעזעג םיא
 םעד ףיוא ווו ,רבק ןייז ףיוא ןעוועג ייז ןענעז קירוצ געט ייווצ טימ טשרע שטָאכ
 -פיוא ןענעז ,רענייטש עטרדסעגסיוא עשירעטילימ עכיילג ליפ ױזַא ןשיוװצ ,ןייטש
 .טכַאלש ןיא ןלַאפעג ,רעבליזנייפ לאומש :רעטרעװו עטלייצעג רַאּפ ַא ןבירשעג

 ַא טייג ,טימ עמַאס ןיא ,שארב .רעטילימ גנולײטּפָא עײנ ַא ןָא טמוק טָא
 .ריציפָא רעטיובעג-טסעפ רעכיוה

 רַאפ ןָאטעגײצ א םיא טָאה יז .טקוקעגרעביא ךיז טָאה קלַאפרַאּפ עטלַא סַאד
 ןופ ןגױא יד .ףייטש ,ךעלנעוװַאבמוא ןייטש ןבילבעג זיא רע רעבָא ,טנַאה רעד
 .רעלדָא ןַא ןופ קילב םעד ןעמוקַאב ןבָאה ןעמערב ענעסקָאװַאב עגנַאל יד רעטנוא
 .לסָאי ןייז ,רע טייג ָאד .רע זיא סָאד .טעז רע

 ףיוא ךָאד טנעקרעד ןעמ -- טדערעג יז טָאה -- ?לדנעמ ,טסעז וד ?לדנעמ --
 .טשינרָאג םיא

 ַא טימ טרישרַאמ ןבָאה ךיש עטעװָאקעג יד טימ סיפ עכיוה ייווצ ענייז

 ייוצ יד ,ײז .קורב םענענָאטעב םעד ןטערטעצ טלָאװעג ןטלָאװ ייז יוװ ,טייקטסעפ
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 םולבייה ףסוי

 עדײב .ןרָאװעג טרירעּפָא לָאמ ייוצ ,ספיג ןיא ןגעלעג טשרע ךָאד ןענעז ,סיפ
 .םילשורי םורַא גרעב יד ןיא ןסָאשעגכרוד ןרָאװעג ןענעז סיפ

 יד ןפױל לָאטש ןוא רעצנַאּפ ןופ קסַארטעג ןקידנבױטרַאפ ןרעווש םעד ןיא
 ןגָאז םיא טעו רע .ןיבר םוצ ווירב א ןביירשנָא טעװ רע : ןעלדנעמ 'ר ייב ןעקנַאדעג
 ןלַאפעג זיא לאומש זַא ;דיי רעטוג ַא ,דיי ַא ןבילבעג זיא עלעסָאי זַא ,ןיבר םעד
 ,רעטכָאט עשידיי ערשכ ַא ךיוא זיא הנח רעטכָאט ןייז ןוא דיי א יװ בגנ ןיא

 ..?יבר רעד טציא זיא ווו ?|ןיהווו רעבָא ,ןביירש רע טעװ ױזַא
 ןביױהעגנָא ןבָאה ןענָאקלַאב יד ןוא רעכעד יד .ןפרָאװעצ ךיז טָאה ןומה רעד

 ךעלעמַאּפ ךיז זיא ,ץלָאטש טימ רעטקיטעזעגנָא ןַא ,םלוע רעד .ןקידיילסױא ךיז
 .גנוטכיר ןייז ןיא רעדעי ,ןעגנַאגעגרעדנַאנופ

 סָאװ ,לברַא ןרַאפ ןעלדנעמ 'ר ןָאטעג יצ ַא לגניי ַא טָאה -- !ןודַא !ןודַא --
 ןוש ךיז טָאה דַארַאּפ רעד ,ןודַא -- .רעטכַארטרַאפ ַא ןענַאטשעג ץלַא ךָאנ זיא
 .טקידנעעג

 ?טקידנעעג ןיוש ,ַאדַא --
 ,םײהַא ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה טייל עטלַא עדייב ןוא



 גרעבדורג-וואקרוט ץחצי

 רעטנוא
 ץעק יירד יד

1 

 -עגסיוא ,ץעק יירד .טכיל ןכעלבלעג ןופ ןייש ןיא טעדיוהעג ךיז טָאה דליש יא
 טקוקעגּפָארַא דליש ןופ ןבָאה ,ןעגנירּפש םוצ יװ ,ריפ עלַא ףיוא ענעגיוצ

 .לרעסאוו ענטומ א יו טלגנעלשעג ךיז טָאה סָאװ ,סַאג רעלָאמש רעד ףיוא
 .רעיומ א ןעפעשטראפ וצ טשינ ןזיואב םיוק ןבָאה סָאטױא עקידנרָאפיײבראפ
 ור רעייז ןרעטש יז סָאװרַאפ סָאטױא יד ףיױא טרעזייבעג ךיז ןבָאה ץעק יד
 עקידנעשטראטש טימ טָארדעג ייז ןבָאה .סנרעטמאל יד ןופ טכיל ןפראש ןטימ ןקעו ןוא
 .לזיּפש א יװ ןגיוצעגסיוא ןעוװעג זיא רָאה עדעי עכלעװ ןיא ,ןסנָאװ

 טסערּפעגנײרַא ןעוועג זיא ,אלאסנאק יר ףיוא ,"ץעק יירד יד רעטנוא, לעטָאה רעד
 .לסעג ןופ טינשכרוד ןראפ רעזיה ענעגיוצעגסיוא-לָאמש ערעדנא  ייווצ ןשיװצ
 ףיורא קָאטש ןטפניפ א זיב ןגיוצעג ךיז רע טָאה רעטצנעפ יירד ןופ טנאוו א טימ
 .דלאוו ןיא ןעמאווש-טניה יװ -- לכעד קיציּפש טיור א טימ טקידנעראפ ןוא
 א ןופ ליומ ןיא ןיצ עטלױפעצ יו ,ךעלפערט ייוצ רעביא ,ןטנוא עמאס רָאנ
 .ריט ענרעזעלג עטבױטשרַאפ ןייא ןרָאװעג רעטצנעפ יד ןופ טיירב יד זיא ,ןקז
 .גנולק ןטרעװאשזראפ א טימ טנפעעג ךיז טָאה יז

 ראוולוב ןטיירב םעד ןופ טשינ אלאסנאק יר ףיוא ייז ןענעז ןעגנאגעגסיורא
 -רַאפ ,סעמַאלקער-ןָאענ ןופ ןרילָאק עלַא טימ טעינימעג טָאה סָאװ ,עיבאנאק אל
 .סעילאווכ"ךשטנעמ טימ ךיז ןסָאגעגרעביא ;ןסוביילארט ןוא סָאטױא עקידנעילפייב
 טָאה -- ??יוזא ךימ יז טריפ סָאװראפ, .לסעג"ןטייז םעד ןופ סיורא ןענעז יז
 טימ ןגירשעגּפָארא טָאה סָאװ ,טפירשפיוא יד ןזייו וצ ידכ רשפא .טכארטעג רע
 סנאפעד, :לסעג ןופ קע םייב רעיױמ רעקידעפשמ רעד ןופ תויתוא עקידמשוגמ
 סָאװ ,חיר ַא זָאנ ןיא ןוטעגיגָאלש ַא רעבָא טָאה טרָאד .* "ענירוא'ד ע עשיפא'ד
 ..טיהעגּפָא טשינ טרעוו טפירשפיוא ןופ לייט עטייוצ יד זא ,טגָאזעג תודע טָאה

 :ּפערט טימ ןעמונרַאפ טפלעה ַא ףױא ןעוועג זיא לעטָאה ןופ לָאה רעד
 ןייז טרָאד ןענָאק יו, .ןײרא רעלעק ןיא -- ּפָארא ;ןרעמיצ יד ןיא -- ףיורא
 יד ףיוא טקוקעגפיורַא ריגיינ טימ רע טָאה -- "!?טיײקלָאמש רעד ןיא ןרעמיצ
 טימ ,םענעמוקעגנײרַא םעד טקרעמַאב טשינ עקַאט רע טָאה .ּפערט עטיירדעג
 :ןעגנודעגסיוא ןיוש ךיז טָאה יז ןכלעוו

 לסילש .ףלעװצ רעמונ ,קָאטש רעטרעפ .קיטשירפ טימ קנארפ 600 --
 ?סיורָאפ געט לפיוו ראפ .ריט ןיא

 ןוא .ןלירב טימ םינּפ קידכעלייק ,ךעלזָאר ַא ךיז רַאפ ןעזרעד טָאה רע
 -עגייבראפ זיא -- 7?ךילפ םעד ןקעדראפ וצ ףיוא, .ןרעטש ץיּפש ןפיוא -- טוה א
 טייקפראש אזא טימ טכיל סָאד טָאה .ןגוא טכוזעג טָאה רע .קנאדעג א ןפָאל
 יד ןופ רָאנ .ןגיוא יד ןסָאגראפ טָאהס זא ,רעזעלג"רגיוא יד ןיא ןגָאלשעגּפָא

 .ןייז וצ ןיתשמ ןוא ןשיפַא ןּפעלק וצ ןטָאברַאפ *
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 גרעבדורג-ווָאקרוט קחצי

 ,ןטָאנקנַאב-קנַארפ-טנזיוט עסיורג יירד .גנוטרַאװרעד טצנַאלגעגסױרַא טָאה ןלירב
 ןלירב יד רעטניה ןבעל לסיבא ןפורעגסיורא ןבָאה ,שיט-ביירש ןפיוא עטגיילעגסיורא

 ךיז ןבָאה רעזעלגנגױא יד -- ?ןטנעמוקָאד ןוא .טוג ?געט ףניפ ראפ --
 .ןטָאנקנאב יד ןרילראפ וצ ארומ ןיא טיירדעגסיוא קיאורמוא

 :טקוקַאב קירעגיײנ םיא טָאה רע .טקיאורַאב םיא טָאה סַאּפ רעד
 ןיא ןסירעגכרוד ךיז טָאה טײקמערַאװ ַא -- ?ילארשי ַא !לארשי ןייק --

 .הזזמ א .א .טילעַארזיא ןַא ןיב ךיא -- .רעזעלג-ןגיוא יד
 ,לרעמיצ ןקיאייברעד ןופ לדיטשייב ןפיוא ןזיװעגנָא טָאה רעגניפ רעטעפ רעד

 .טייצ ןרטפ וצ דָאש א :טנאה רעד טימ ןוטעג-ךאמ א טָאה יז
2 

 טימ ןעַײעג זיא רעמיצ ןופ טיירב יד .סאג ןיא סיורא זיא רעטצנעפ סָאד
 יד ןופ קינייועניא עצנַאג סָאד .רעטצנעפ ןופ רעסערג רעטעמיטנעצ עטלייצעג
 ךיז טָאה ןַאמ רעטעקַאנ-בלַאה ַא .ןעזעג טלוב ךיז טָאה טייז רענעי ףיוא ןבוטש
 ןעוועג זיא וו ןטלעז .ךיק יא טמיױרעג טָאה ירפ א ןוא ןארק םייב ןשַאװעג
 .םי ןופ לטניו א ךָאנ טצכעלעג ןבָאה רעטצנעפ יד -- גנאהריופ א ןגיוצראפ
 ןגָאלשעג טָאה ץיה א .טזָאלעגּפָארא טשלחראפ ךיז ןבָאה ּפעט-ןעמולב ןופ ןגייווצ יד
 ןופ לבעמ ערעװש עטלא יד .ןראוטארט יד ןופ ,ןרעױמ ןופ ,רעטצנעפ ענעּפָא ןופ
 ייברַאפ זיא לטניה ַא .ץיה ןופ ןכיײרּפ וצ ןעזעגסיוא ןבָאה רעקירעדינ קָאטש ַא
 ליופ ךיז ןבָאה ,רעכעד יד ףױא ,ןבױא ןוא קע ןטזָאלעגּפָארא ןא טימ ןטנוא
 .ץעק טכיילשעגכרוד

 .רעמיצ ןיא טקוקעגמורַא ךיז ןוא סַאג ןופ ןקילב יד ןעמונעגקעװַא רע טָאה
 א טימ קנַאש עקירעדינ א ןגיובעגסיוא םָאל ךיז טָאה טיײז ןייא ןופ

 א טימ .רעטצנעפ סָאד ןלעטשראפ יז טעװ ןענעפע יז לָאז ןעמ, .ריט רעטיירב
 .חומ ןייז ןיא טלזעלבעג קנַאדעג א ךיז טָאה -- "םתסה"ןמ ןוויכ

 לטעב ןרעזיא ןַא ןגיױצעגסיוא ןעוועג זיא גנַאגנײרַא ןזיב לקנעש ןופ
 ,שיט-שאוו א -- טייז רעטייווצ רעד ןופ .ץלָאהרעגלאוו סיורג א יו עלעשיק א טימ
 ףיוא םיחרוא ענעטעבעג טשינ יו ,ךעלקנעב ייוצ טימ לשיט לָאמש ַא ,טעדיב
 ןשטנעמ ייווצ רַאפ טרָא ןיק טקעלקעג טשינ ןיוש טָאה גנַאגכרוד ןיא .החמש ַא
 .טיירב רעד ןיא

 םענילק ןופ ןייש ןלעקנוט ןיא .ךיז רעביאנגעקא ןענַאטשעג עדייב ןענעז יז
 .גנורעדורעצ ןייז ןעזרעד ךעלטייד יז טָאה לּפמעל

 עטסקיליב סָאד ..אסאורק ןוא עװַאק טימ קנַארּפ טרעדנוה סקעז רַאפ --
 .ךיז טייטשראפ ,רעדנעלסיוא ראפ .ייסראמ ץנאג ןיא

 ןײז ןקעדראפ וצ ףיוא טגערפעג רע טָאה -- !ָאד ךיוא טניוו ריא --
 ?נורעדורעצ

 .טסעג ףיוא םענ .טײצ וצ טייצ ןופ ָאד טעברא ךיא --
 סנּפָארט ערעװש .ןרעטש ןופ סייוש םעד ןשיוו וצ ןביוהעגנָא ךיז טָאה רע

 .קרַאק ןופ טלקײקעגּפָארַא םיא ךיז ןבָאה
 .טנעילק ןייק טשינ ןיב ךיא ...ךיא --
 דימ טלעפ סָאד .לַאדנַאקס א ןייז טעווס ,אהא, .טקוקעגנָא זייב םיא טָאה יז

 :ןרעפטנעראפ ךיז טלַאװעג .טלּפאצעג קיאורמוא ךיז רע טָאה -- ."ךָאנ
 יד ןלָאצַאב וצ ףיױא םיוק .תמאב -- .טלעג ןייק טשינ בָאה ךיא ...ךיא --

 .לעטָאה ןיא געט רָאּפ
 .טרעפטנעעג ףראש יז טָאה -- ?טלעג ךייא ןופ ליוו רעװ --
 טנערבעג טָאה סע .ןפלָאהאבמוא ןעוװװעג .ןענַאטשראפ טשינרָאג טָאה רע

 א ןבָאה זומ'כ,, .קידמלוג יוזא זיא רע סָאװראפ ןיילא ךיז ףיוא סעכ א םיא ןיא
 .."םוטמוט רעדָא ,ראנ א ןופ םינפ
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 ץעק יירד יד רעטנוא

 סאה א ריא ןיא טָאה טרעדיונקעג .םיא ףיוא טקוקעג טשינ ןיוש טָאה יז
 טוג ייז ,ונ, .טקידיײלַאב ףיט ,טקידיײלַאב ןעװעג זיא יז .ןעמעלַא וצ ,םיא וצ --
 רעד ןיא .ףליה טעב רע .םענעפלָאהַאבמוא ןַא ךיז ןעײרדמורַא ןעזרעד .ןשטנעמ וצ
 טניימ .פלעהסירַא ךעלשטנעמ םיא טלַאװעג .רעדנעלסיוא ןַא טנעקרעד ךַארּפש
 ...?דלַאב רע

 .ץעק יד ןופ ןעקואימ סָאד ןביוטראפ וצ ןזיװַאב טשינ טָאה סאג ןופ למוט רעד
 ,רעמיצ ןיא ייווצ יד ןשיוװצ טזָאלעגּפָארַא ךיז טָאה טייקכעלמייהמוא ןופ גנַאהריופ ַא
 .גנַאהריופ םעד לסיבַא ןקורוצרעדנַאנַאפ יו טנַאה רעד טימ ןוטעג-רַאש ַא טָאה יז

 ןטײלגַאב ךייא לעװ ךיא .ןכאז יד ןעמענּפָא ךָאנ טפראד ריא .טעּפש טרעוו'ס --
 ..טלעג ןָא .לאזקאוו םוצ

 .םיא ףיוא ךיז קידנקוקמוא טשינ ,רעמיצ ןופ סיורא זיא יז
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 יו .טדערעגסיורא טשינ טרָאװ ןייק ייז ןבָאה קירוצ ןוא לאזקאוו םוצ געוו םעד
 ןעגנַאגעגכָאנ שינַאכעמ ריא זיא רע .ךיז טימ טקיטעזעגרעביא ןיוש זיא סָאװ ,קלָאּפרָאּפ ַא
 טפיוקעגסיוא ןוא לַאזקָאװ ןפיוא עגנעמ רעד ךרוד ךיז טּפוטשעגכרוד ,סוביילארט םוצ
 יד ןגיוצעגפיורא יז טָאה לצנער סָאד קידנעעזרעד .רעמאק-שזאגאב ןופ לצנער ןייז
 "!רעּפעלש רענדָאמ א, :קילב ןקידנרעיודאב א טימ םיא ןקנַאשאב ןוא ןעמערב
 ןוא "טכאנ עטוג א, טגָאזעג זױלב םיא יז טַאה עיבאנאק אל ןופ רעווקס םייב
 םיא ךיז טָאה סע .ןָאגַאװו ןשירטקעלע ןקידנעמוקנָא ןא ןיא ןגיטשעגנייא ךיג
 ןוא טײקמערַאװ לסיבַא ןעגנולקעגּפָא טָאה גנונעגעזעג רעד ןיא זַא ,ןזיוועגסיוא
 .ןָאגַאװ םענעדנוושרַאפ ןופ גנוטכיר רעד ןיא טקוקעגכָאנ גנַאל טָאה רע

 ךיז טָאה רע .ירד ,ייװצ ,גָאט ַא ןעזעג טשינ יז רע טָאה ןַאד טײז
 טריצַאּפשמורא :;םָארטש-ןשטנעמ ןיא יז קידנכוז ,ןרַאװלוב יד רעביא טיירדעגמורא
 ןשיוק יד ןיא ,ךעלפיש עקידנעמיוװשוצ יד ןיא ךיז טקוקעגנייא ,טרָאּפ-רעשיפ םייב
 טשינ טײטש יז יצ -- טיירדעגסיא גנילצולּפ ךיז ףרַאש ןוא שיפ עקידלּפַאצ
 סָאװ ,עידראק אל עד רַאװלוב םוצ זיב טעה ןכָארקרַאפ ;סעצײלּפ ענייז רעטניה
 טלעװרעטנוא יד טניוװו ךעלסעגרעטניה יד ןיא ווו ,םורד םוצ ףיורא גראב ךיז טיצ
 ןיא קנַאב ַא ףיוא טציז יז זַא ,ןזיועגסיוא םיא ךיז טָאה לָאמ עקינייא .ײסרַאמ ןופ
 טָאה רע סָאװראפ .רעטשיוטנא ןַא קעוװא דלאב זיא רע רעבָא ,ןטָאש ןטכידעג
 טלָאװעג ןיילַא ךיז טָאה רע .טסוװעג טשינ ןײלַא רע טָאה ,טכוזעג ױזַא יז
 ֿבױא ,ךיז ןקידלושטנא ,ףליה רעד ראפ ןעקנאד זױלב ריא ליו רע זא ,ןדערנייא
 .טקידיילאב יז טָאה רע

 ךיז טָאה ןוז יד .ןציזנייא טנָאקעג טשינ רע טָאה "ץעק יירד יד רעטנוא,
 עלא ןופ רעבָא ,לַארטש םענעכָארבעצ א טימ ןסירעגניירא םיוק עקַאט טרָאד
 ןטרעפ ןייז וצ טפמעדעגסיוא טָאה סָאװ ,ץיה ַא ןגָאלשעג טָאה םורַא רענייטש
 .סאג ןופ החרסעג יד קָאטש

 ךיז טָאה ריט א -- ןטסאקיטארדאווק א ןעוװעג זיא קָאטשילעטָאה רעד
 ןריט עקידתונכש יד רעטניה ןופ תולוק יד ןבָאה טכַאניב .ריט א ןָא ןבירעג
 ןוא ןטסוה .רעמיצ ןופ ןבירטעגסיורא ייז ןבָאה גָאטײב ,ןפָאלש טזָאלעג טשינ
 .עלַאמרָאנ סָאד ןעוועג ןיש זיא סָאד ,תוללק ןוא ןרעטסילפיסעביל ,ןצכערק
 א ןשיװצ געלשעג א ןפורעגסיורא זױלב טָאה רעמיטנגייא ןופ גנושימניירא ןא
 וצ ןעגניוצ טשינ םיא ןלָאז יז ,ךיז ייב ןטעבעג ןַאד ךיז טָאה רע .לרָאּפ
 .ףירא ּפערט יד ףיא ץרַאה קנארק ןייז טימ ןרעטעלק

 טימ סעומש א ןּפאכ וצ עוואק רעד ייב טַאהעג ביל טָאה סָאבעלאב רעד
 טייג רע .עגָאגאניס רעד ןיא טרָא ןייז ןגעוו םיא ןלייצרעד ,טסאג ןשידיי ןייז
 ןעװװעג רייגמ ךיז טָאה בייו סָאד :יאדווא ,ןענעװַאד בוט-םוי ןוא תבש ןדעי ךָאד
 טלאה רע .סנאווארפ ןיא החפשמ רעשיליוטאק רעמורפ א ןופ טמַאטש יז שטָאכ
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 גרעבדורג-ווָאקרוט קחצי

 ןיא עקַאט רע זיא ןריובעג .טילעארזיא ןטוג ןוא זיוצנארפ ןטוג א ראפ ךיז
 ןפורעגסיוא רע טָאה -- "!ךיירקנארפ זיא רישזלא , .זיוצנארפ א רעבָא ,רישזלא
 וצ רעדיו רישזלא ןופ טייקשיזיצנארפ רעד ראפ טיירג זיא רע .שיטעטאפ
 רעד ליװ רשפא, .המחלמ רעטצעל רעד ןיא יװ ,ןיירא טנַאה ןיא סקיב יד ןעמענ
 "?ןעגנונעכייצסיוא עניימ ןעז רעה

 טנָאקעג טשינ ץלא טָאה רע ןוא ןגױא ענייז ןעז טלָאװעג טָאה רעה רעד
 טשינ םיא ןבָאה ןעגנונעכייצסיוא יד .ןבָאה ייז רילָאק א ראפ סָאװ ןייגרעד
 ,ןראוולוב ףיוא ךיז טיירדעגמורא .געט עצנאג ףיוא ןדנווושראפ רע זיא .טריסערעטניא
 םוטעמוא ןפרָאװעצ ןענעז סָאװ ,רעצעלּפיליּפש עקילָאצמוא יד ייב ,טרָאּפ-רעשיפ םייב
 ןפערט יז רע טעוװו רשפא .עקירעגיינ ןומה א קידנעטש ןעלמאז ןוא

 ,לסעג ןפרָאװרַאפ ַא ןיא טכוזעגסיוא טַאהעג ךיז רע טָאה "סקיפיירפ,. ַא
 :םימעט ייווצ בילוצ .סעקטוטיטסָארּפ ןוא ןסארטאמ טיירדעגמורא ךיז ןבָאה סע וװ
 ןא ןיא סע זיא ןעװעג .רעכוזַאב יד -- ןוא טרָא עטסקיליב סָאד ןעוװעג זיא'ס
 ךורעג סָאד ןגָאלשראפ טָאה למיש ןופ חיר רעד וװ ,זױה טלא טרעקיוהעגנייא
 ךיז רע טָאה ןשטיוודנעס טימ ןקסָאיק עטסקיליב יד .ץכעלגערּפ-לייא ןקיליב ןופ
 גנוגעוואב עטסערג יד ןעוועג זיא סע וו ,ןראוולוב יד ףיוא טכוזעגסיוא אקווד
 טָאה .ןעיורפ עקידנעייגייבראפ רעטרעדנוה ןיא ןקוקנייא טנָאקעג ךיז טָאה רע ןוא
 ןטעבראפ םיא טָאה סָאװ ,קילב ןקידנעלכיימש א טּפַאכעגפיוא לָאמנײיא טשינ רע
 ,קנַאב רעקידנטָאש א ףיוא קילב םעד ןופ ןפָאלטנא רע זיא -- טקָאלעג ןוא
 .ףלאראפראק, עצראווש יד ןופ ךיור ןטכידעג רעיילש א ןיא ךיז טליהעגנייא

: 

 אל ראוולוב םעד טנעקרעד טשינ סעּפע רע טָאה ירפ רעד ןיא קיטשרענָאד
 ,ןשיוק ,סרעדנעטש טימ תורוש ןגױצעג ךיז ןבָאה ןטייז עדייב ןופ .עיבאנאק
 .סנירג ןוא ןעמולב טימ עטלופרעביא -- ּפעט עסיורג ,ךעלעגעוו

 טָאה ,טגיילעצ טרָאד ךיז טָאה סָאװ ,קראמ-ןעמולב רעכעלטנכעוו רעד
 ןופ זיולב טנעקעג רע טָאה םיחמצ ןוא ןעמולב ךס א .גיוא סָאד טרוכישראפ
 -- רדס ןוא ןַאלּפ א ןָא טלעטשעגסיוא  .טשינ ללכב עקינייא ןוא סעירעשזנארא
 סָאװ -- לייוורעד ןוא .ןרילָאק ןופ עינאפאקאק א ןייז טפראדאב ךָאד סע טלָאװ
 .טרעדנווועג ךיז רע טָאה -- ?עינָאמראה עלאעדיא אראפ

 םיא ןבענ זיא'ס .רעדנעטש ןייא טָאה טייקמאזקרעמפיוא ןייז טדימשעגוצ
 טרעטעלקעגפיורא טָאה סָאװ ,טוהירטש םענדָאֿמ א טימ יורפ עטלא ןא ןענַאטשעג
 טָאה סָאװ ,ןפוב ןוא ןציּפש טימ דײלק-טעמַאס ַא .בױה ַא יװ ּפָאק ריא ףיוא
 ןלאפעגניירא זיא טעמאס ןופ טיײקצראווש יד .המחלמ-טלעוו עטשרע יד טקנעדעג
 טגירקעג ךיז טָאה -- טשטיינקעצ ןוא טנקורטעגסיוא -- םינפ סָאד .רעבליז ןיא
 טימ טריטסארטנאק ףראש טָאה טייקטקלעװראפ ריא .ןקאב עטזארעגוצ יד טימ
 יד טכוזעג יז טָאה ןקלענ עטר טימ טנוב ןסיורג ןיא .גנוילב רעקימורא רעד
 :עטסלופ ןוא עטפנעש

 .טלּפערּפעג יז טָאה -- ..קידנעטש יו .ףניפ זיולב .ףניפ --
 .ןביולק טזָאלעג קידלודעג ריא טָאה רעפיוקראפ רעד
 .דליב סנאמיס ראפ -- .טלפערפעג רעטייו יז טָאה -- ,דליב ןייז ראפ --

 ..ןאמיס ראפ
 טגעלפ סע יו ,יזא דארג ןגיוצעגסיוא קידוװװעגניז יז טָאה "ןאמיס , םעד

 .םיא ןיא טבילעג ךיז טָאה עכלעוו ,עטנכש ַא ןפור קירוצ ןרָאי טימ ןָאיל ןיא םיא
 יו עידָאלעמ עבלעז יד זיא סָאד זא ,ליפעג סַאד טַאהעג ןיוש רע טָאה ןַאד ןוא
 טשינ טעמכ רע טָאה טציא ."ןועעמש , ןפורעג םיא טָאה יז ןעװ ,ןעמַאמ ןייז ייב
 גנַאלק ןיא טרעהעגנייא זיױלב ךיז טָאה .יורפ רענדָאמ רעד ףיוא רעמ טקוקעג
 .ןאמיס, םעד ןופ
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 ץעק יירד יד רעטנוא

 ןלַארטש ןטיצ .למיה ןפיוא ךיוה טקורעגפיורא ןיוש ךךיז טָאה ןוז יד
 קידנעירב ,עעלַא רעד ןופ ןגייווצ עטכידעג יד ךרוד ןסירעגכרוד ךיז ןבָאה
 ץלא זיא רע ןוא ןקלענ עטסנעש יד ןבילקעג ץלא טָאה עטלא יד .קידתוירזכא
 .טדימשעגוצ יו ןענַאטשעג

 רע טָאה -- ,ןײטשּפָא ןזומ יוזא ריא טעוו ףלעװצ זיב סנטסעדנימ --
 .םיטש -ןעיורפ א ךיז רעטניה טרעהרעד

 ךיז טָאה רע רעדיײא ךָאנ טליפרעד סע טָאה רע .יז ןעוועג זיא סָאד
 זיא רע .טיירפרעד ךיילג םיא טַאה סָאד -- טלכײמשעג טָאה יז .טיירדעגסיוא
 :טרעפטנעראפ ךייז ןוא טרָאּפ-רעשיפ םוצ ןעגנַאגעגכַאנ ריא

 .ןאמיס ךיוא סייה ךיא .ןאמיס ראפ ןעמולב טכוז יז --
 טציא ךיז ןטלָאװ ייז יו ,טרעפטנעעג םיא יז טָאה -- ,אננא ךיא ןוא --

 טָאה רָאי קיצרעפ טייז .יורפ יד ןעק עיבאנאק אל ףױא דניק סעדעי -- טנעקַאב
 ןעוועג זיא ןַאמיס .קרַאמ-ןעמולב ןפיוא קיטשרענָאד ןייא ןייק טלעפרַאפ טשינ ךָאנ יז
 ץלַא זיא ריא רַאפ .המחלמ רענעי ןופ גָאט ןטצעל ןיא ןלַאפעג .רעטבילעג ריא
 .ןַאד טיײז טרעדנערַאפ טשינ ןבילבעג

 .ענדָאמ --
 .עביל :טושפ --
 .ועגש א סעּפע רעכיג --
 .הנקז א ןופ טייקידבשוימ רעד טימ טגָאזעג יז טָאה -- ,ןועגש זיא עביל --
 ,ךעלשיפ גרעב יד טימ טרָאּפירעשיּפ םעד רעבירא גנַאל ןיוש ןענעז יז

 החרסעג יד טליפרעד טשינ לָאמ ןטשרע םוצ רע טָאה לָאמסָאד .ןבארק ןוא סעקאר
 .סעומש ןיא ןעוועג ןוטראפ .טרָא םעד ןופ

5 

 רעד .רעוקס ןיא ןביהרעד ךיז טָאה רערעבארעד א ןופ לָאמקנעד א
 ,םי ןופ ןתובחר יד וצ טקוקענּפָארא ןטייקכיױה יד ןופ טָאה ןייטש ןופ שטנעמ
 ןבָאה רעדניק .םיחטש עיינ ןקעדטנא טזָאלעג קירוצ תורוד טימ ךיז טָאה רע ווװ
 יד ןשיװצ ץעגרע ןפורעג ךיז ןבָאה טניה .לאמקנעד ןופ סנסֹופוצ טליּפשעג ךיז
 ןופ ךעלגעטש יד רעביא ,רעכעה ןוא רעכעה טריפעג םיא טָאה אננא .רעמייב
 .סירפא ןא ייב ןבילבעג ןייטש ןענעז ייז זיב ,גראב ץיּפש ןפיוא קראפ

 -רעדנַאנַאפ לַארטַאעטיפמַא דָאר-בלַאה ַא ןיא ךיז טָאה םי ןופ סוגסיוא ןיא
 טימ רעזייה-ריפמא ,עדאננאלאק רעכייר ַא טימ ןצאלאפ עטלא .טָאטש יד טגיילעג
 עיציזָאּפמָאק רעד ןיא .ןרעדנא ןרעביא סנייא טרעטעלקעג ןבָאה ,גנוצוּפאב-רוטּפלוקס
 ןופ ןטַארדַאװק עקיזיר ןטינשעגנייא ךיז ןבָאה ןעמולב ןוא סנירג ,ןצַאלַאּפ ןופ
 ןבָאה סָאװ -- ךעלעטכעש ענרעזעלג טימ גרעב עצנַאג -- ןקָאלב ענרעדָאמ
 ךיז טָאה ץלא סָאד .ןצַאלַאּפ ןוא סעמרוט-רעטסיולק יד רעביא טרינימָאד טציא
 ךיז טָאה'ס ווו ,ןטייקטייוו יד ןיא ןדנוושראפ ןוא ףיורא גראב רעכעה ןגיוצעג
 םאר א ןעװעג זיא למיה ןוא םי .למיה ןופ טייקילב רעד טימ ןסָאגעגפיונוצ
 ןופ דלָאגיטאפ טימ םאר עטריצַאב-ךייר עטלא ןא .דליב םעד םורא רוזאל ןופ
 ןעגנָאהראפ יו סע טָאה ןעזעגסיוא ןוא .טצוּפַאב ןלארטש-ןוז עקידנעייגרעטנוא יד
 סָאלש-רעטיר ַא טימ עלעזדניא ןַא -- קָאװשט ןטרעװַאשזרַאפ ַא ףיױא ללח ןיא
 ןסײרוצּפָא ןעוועג זיא רעווש .סוגסיוא ןופ גנורעטיירבסיוא רעד ייב ,םי ןיא רעטייוו
 .םעטָא םעד טּפַאכראפ טָאה סע .טייקנייש רעד ןופ ןגיוא יד

 "!ןיש ךעלדנעמוא, :ןסירעגסיורא ןענועמש ייב ךיז טָאה לָאמ עכעלטע
 .טגָאזעג ףראש םיא יז טָאה -- ,ּפָארא טקוק --
 ועװעג ןטָאשעצ ןענעז ,גראב םעד סנסופוצ סירסיוא ןא ןיא ,קראּפ ןרעטניה

 ,גראב ןיא ּפערט עטקַאהעגסױא ,תוברוח ,סעקזייה ענרעצליה ,ךעלדייב ענעכעלב
 .דליב-לאגאש א ןופ יװ -- ןעייבעג עטיירדעגסיוא ןוא עטמורקעגסיוא ,ןלייה עפיט
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 גרעבדורג-ווָאקרוט קחצי

 לייוו .ךיז ראפ טרעדנוװעג ךיז רע טָאה -- "??םלוע'תיב רעטלא ןא סעּפעג
 ןבָאה סע וװ ,סאג עטיירב א ןגיוצעג ךיז טָאה רעטייו טירט עטלייצעג ןיוש
 .ןגילפ יו ןשטנעמ ןוא ןעײװמַארט ,סָאטױא טעינימעג רעהפיוא ןָא

 -- .ךיא ןיוו טרָאד .רענאירישזלא יד ןופ לַאטראװק רעד זיא סָאד --
 טלַאװ יז יוו ,טייקיטליגכיילג א ןבעגוצוצ םיטש ריא טימאב ךיז סָאה אננ
 .טרימרָאפניא ךעלכאז סעּפע ןגעוו

 ,ןוז רעד ראפ :ריא ראפ טמעשעג ךיז טָאה רע .טמעשראפ ךיז טָאה ןועמש
 רע טָאה רעדליב עכלעזַא .תולפש ַאזַא קידנזױלבטנַא ,ןסירַאפ ױזַא טנייש סָאװ
 זיא סע .ןטיבעג-טנָארפ יד ףיױא ,המחלמ רעד ךָאנ ךיילג ןעזעג טַאהעג טציא זיב
 לָאז -- המחלמ רעד ךָאנ רָאי ליפיוזא -- טציא זא ,ןבלג וצ ןעוועג רעווש םיא
 .סעכלעזַא סעּפע ןעניפעג ךיז

 -ןטײז ערעצריק ךרוד טריפעג ַאננַא םיא טָאה טנַאה רעד ייב קידנּפעלש
 ןעוועג זיא סָאװ ,לטיולפ א ייב ןבילבעג ןייטש ןענעז ייז .גראב ןופ ּפָארא ןגעטש
 א ןעװעג זיא סע .ךעלטסעקיטסָאּפ עקיטראנדישראפ רעקילדנעצ טימ ןעגנָאהַאב
 ןוא עצנַאג ,ענרעצליה ןוא ענעכעלב ךעלטסעק :לאטראווק םעד ןופ רוטאינימ ןימ
 .עטמורקעגסיוא ןוא עכיילג ,ענעכָארבעצ

 ןופ תיצמת רעד ןעװעג זיא סָאד "..רישזלַא ןופ טסָאּפ יד ןָא טמוק ָאד.
 ראפ ןבעל וצ ףיוא ןענידראפ וצ ידכ ןעמוקעגרעהא רָאד ןענעז ייז .ןבעל רעייז
 .ןבילבראפ טרָאד ןענעז סָאװ ,סעילימאפ יד

 רעטַאמ זיא ןגױא יד ןופ טעמאס רעד :םינפ ריא ןגיוצראפ טָאה רעיורט
 ריא ןופ לקניו א ןוא ןלַאפעגּפָארא קידנכראש זיא םיוב א ןופ טאלב א .ןרָאװעג
 ,רעטעלב עטלעגראפ רָאּפ א ןביוהעגפיוא טָאה יז .ןוטעג רעטיצ א טָאה ליומ
 עניילק טיירדראפ ןיא בעוועג-ךרעדא םעד ןשיװצ ןופ ךעלקיטש ןסירעג ךעלעמַאּפ
 ןֿפרָאװעגקעװא ןוא עגר א ייז טקוקאב .ןליונק

 ףיונוצ ךיז טמוק ליה ווו ,ןדנַאר יד ייב ןסָאגעגסױא ךיז טָאה טעלאיפ
 טשיװעגּפָא טָאה ַאננַא .טעלגעג דלימ טָאה לטניװ-רעבָאטקָא-ףוס רעד .םי ןטימ
 .גיוא ןַא

 ראפ ןיטש ןבילבעג ןוא לאק א ןעגנורּפשעגסױרא זיא וװ ץעגרע ןופ
 .ןקור ןפיוא רָאה עטעשראיעצ טימ יז

 טימ ןריצאפש עגנאל ןיא ךרודא ןענעז ייסראמ ןיא געט עטצעל סנועמש
 -סנבעל עטלקיוורַאפ עצנַאג ןייז ריא רַאפ ןעלקיופיוא טזומעג טָאה רע .ַאננַא
 עלעטעטש עניײלק סָאד :שטשוטמ ןעוועג ןיילא םיא ראפ ןיוש זיא סָאװ ,עטכישעג
 ,ןקיירטש ,ןקירבַאפ ,טָאטש רעסױרג ַא ןיא ןפױלטנַא סָאד :הבישי ,רדח ,ןלױּפ ןיא
 םיא טָאה סע ןעוו .םיטרפ ךָאנ ןוא ךַאנ טגנאלראפ רדסכ טָאה אננא .הסיפת
 טקורעגרעטנוא וויטיאוטניא םיא יז טָאה ,טרָאװ שיזיוצנַארּפ א טלעפעגסיוא
 .עקיסַאּפ סָאד

 ראפרעד .קיטאזקע ןעונעג ריא ראפ זיא ןבעל ןייז ןופ לייט עטשרע יד
 - המחלמ רעד ראפ -- ךיירקנארפ ןיא עיצארגימע ןייז ןופ הפוקת יד ריא זיא
 ןיא קירבאפ א ןיא טעברא ,טנארגימע ןלאגעלמוא ןופ טיױנ :טנעָאנ רָאג ןעוועג
 .עינאפש ןיא המחלמ -- ןאד .ןאיל

 ןייז ןופ ןדאזיפע ןלאפעג ןענעז םיוב א ןופ רעטעלב עטקלעװראפ יו
 ,רעטילימ שיליוּפ ,דנַאברַאפױ טאר ןייק שיוטסיוא ,ָאקָאראמ ןיא רעגַאל :ןבעז
 רַאפ ןכעלדנעטשראפמוא םעד ןיא וליפַא -- ץלַא ןיא טביולגעג טָאה ַאננַא .טנָארּפ
 ןענעז סָאװ ןכאז יו ןעמונעגפיוא זױלב יז טָאה עכעלדנעטשראפמוא סָאד .ריא
 .לכש ריא ןופ הלעמל

 ןא ןיא עטַאכ רענעמײל רעד ןגעװ !ןלייצרעד יז ןַאק סָאװ -- יז ןוא
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 קעק יירה יד רעטנונ

 רעלופ ןוא ןרעטלע עמורפ עשינעמלוסומ יד ןגעװו ?לסעג רעטניה רערישזלַא
 ?רעדניק עקירעגנוה טימ בוטש

 רע .טַאקָאװדא ןשיזיצנארפ ןטלא ןא וצ ןעניד קעװא רָאי ןצפופ וצ --
 ןגעו טמולחעג בָאה'כ ..ןאמ רעטשרע ןיימ ןעוועג .ןבעל סָאד טנרעלעג ךימ טָאה
 .לעדרוב ןיא טקידנעעג .טלעוו רעסיורג רעד

 ,ייסראמ ןיא ןקעטש ןבילבעג ןוא זיראפ ןייק ןרָאפ וצ טוװרּפעג טָאה יז
 ןוא ענעברָאטשעג ַא יז זיא ןרעטלע יד רַאפ .גרַאב ןרעטניה ךעלדייב יד ןיא
 .ץלא זיא סָאד .ייז ןבעל ןקנארפ עטנידראפ עריא ןופ

 יז ךיוא זא ,רעסעב רעבָא זיא סע .ץלא זיא סָאד זא ,טשינ טביױלג ןועמש
 .טשינ טגָאזרעד

 .רעטצנעפ ןכרוד ןסירעגניירא ךיז לטניו ליק א טימ טָאה תושמשה-ןיב
 סָאװ ,טכיל ןופ ןרָאװעג טרעדלימעג טכײל ןיא טייקרעטצניפ עקידנעמוקנָא יד
 ,ןרָאװעג ןגיוצעגסיוא קידנטָאש ןענעז רעמינּפ ערעײז .סַאג ןיא ןדנוצעצ ךיז טָאה
 .תושמשהדןיב ןטימ ןסָאגעגפיונוצ ךיז ךעלסיבוצ

 ..טלעג ןָא -- טגערפעג ליטש יז טָאה ...? טסליוו ---
 טרעבױשעצ טכיײל ןענעז סָאװ ,רָאה יד ןוטעגיטעלג א ריא טָאה רע

 :לטניוו ןופ ןרָאװעג
 .רעסעב לייצרעד --
 ,טקנאדעג םיא טָאה יז .ןגיוא עריא ןיא ןטכיולעגפיוא טָאה קילג ןופ למעלפ א

 ."רעּפרעק א -- זױלב טשינ, ,שטנעמ א ראפ יז טלאה רע לייו .טקנאדעג סייה
 ןעקנאדעג :עטקַאהעגּפָא -- ןצאז .דייר עסייה טימ ןוטעג-ץיילפ א ריא ןופ טָאה סע
 .טנרעלעג קיניוו רעיז בָאה ךיא. .עטרעביפעגכרוד ,עטכארטעגכרוד טשינ --
 ןבראש ןרעטנוא רימ ייב סעּפע ךרוד ךיז טסיג קידנעטש רָאנ .קיניײװ רעייז סייוו
 ?יוזא סָאװראפ :ןגארפ רימ ןרעטאמ רעהפיוא ןָא .םי ןופ סעילאווכ יװ --
 "ִי סעכלעזא סָאװראפ

 ךיז טפיוקראפ יז ןעוו ןוא ךיז טימ ןיילא זיא יז ןעוו יז ןרעטאמ ןגארפ
 ."עיסעפָארפ ןיימ ךָאד זיאס, .טסאג רעכלעוו סנייא ץלא .טסאג א וצ

 יז .טשינ ןיוש יז טרא סָאד .יז טכארט עיסעּפָארּפ העד ןגעוו טשינ רעבָא
 ןופ רקיע רעד זיא "ללכב. רעד .ללכב ןשטנעמ ןגעוו ,ללכב ןבעל ןגצוו טכַארט
 םעד ןיא ךיז טלָאװ יז ןעװ זא ,סיוא ריא ךיז טזייו סעפע .ןשינעטכארט עריא
 ןגילפעצ ןוא ךיז ןדנובעגפיוא ערעדנא סָאדלא טלָאװ ,קלאט א וצ טכארטרעד
 רעכלעוו ןיא ,סבעווניפש א זיא ןבעל עצנאג סָאד, .ךעלעגייפ-רעמוז עקיבראפ יוװ
 ןוא ךיז טבייה ןעמ .ןשינעמירקסיוא ,תויעווה עדליו .ןשטנעמ יד ךיז ןלאפעצ סע
 ."סואימ ...סואימ .ןיז ןטסדנימ םעד ןָא .סיוא ךיז טיצ ןוא ןייא ךיז טרעמַאלק ,טקניז ןעמ

 רעד יײב .עדמערפ א יז זיא ןזיוצנארפ יד ייב .ךיוא ךיז טלאפעצ ןיילא יז
 ךיז טייטשראפ,) ביל ריא ןרעג ןפיוק ןזיוצנארפ יד .ענעריולראפ א -- החפשמ
 טעמכ .רחסמ ןופ טלעג סָאד וצ טמענ החפשמ יד ,("ןייש ןוא גנוי ןיב ךיא גנַאל יו
 יד יו טליפ יז .ןענעגרהרעד יז לױו ןעמ זא ,ליפעג סָאד יז טָאה טכאנ עדעי
 גנירּפש סָאװ ,ץַאק ַא .רעפרעק ריא וצ ךיז טרעטנענרעד רעסעמ ןופ ףרַאש
 רעסעמ א טימ טגנירּפש יז זא ,ריא ךיז טכוד -- שינרעטצניפ רעד ןופ סיורא
 ןבָאה ייז ןוא ןשטנעמ ערעיז םוטעמוא ָאד ןבָאה רעלדנעטשפיוא יד, .ריא ףיוא
 .ייז ראפ ןיירמוא ןיב ךיא .טנייפ ךימ

 ,קיטייו ןטסערג םעד טַאהעג ןופרעד טלָאװ יז יװ ןעזעגסיוא טָאה סע
 .גנוקידיילאב עטספראש יד

 .גנואיירפאב רעד ראפ ןעגנורעייטשאב רימ ייב ייז ןענַאמ גָאטײב ןוא --
 ןלָאז ייז ףױרעד ןיש טראוו ךיא .ןעגנאלראפ יז ןעוו לָאמ סעדעי .לָאצ ךיא
 ראפרעד רשפא ןוא .טיוט ןיימ ןייז רעכיז טעװ גיז רעייז ?סָאװ וצ ןוא .ןעגנאלראפ
 ָאטשינ זיא ןעמענ וצ ךיז ןיילא ?רעירפ סָאװ ןעמוק לָאז טוט רעד ..?עקַאט
 ..קסע ןא רוטפ זיא ,םיא טגנערב רעצעמע ןעוו רעבָא .חוכ ןייק
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 ךיה טָאה ןעמ .ןעמוקנירא טרעהעג ןעמ טָאה רעמיצ ןקידתונכש ןיא
 .םיטש-ןעיורפ א ןוא לוקירענעמ א טלײטעגסױא טלוב ךיז טָאה סע .טדערעג
 .טכאלעג ךיוה ךעלריטַאנמוא טָאה יורפ יד .רעטכעלעג ,ןטסוה

 סָאװ טראעג טשינ טָאה ןאננא .ןוטעג'יירד א קיאורמוא ךיז טָאה ןועמש
 .םיא ןופ רעפטנע ןא ףיוא טראוועג זיולב טָאה יז .טנאוו רעד רעטניה רָאפ טמוק
 עטנַאקַאב ןרעטפולוצכרוד טוװרּפעג .ןענופעג טשינ רעפטנע ןייק רעבָא טָאה רע
 ףיױא רעסעמ ןופ ץאר א ןענעז ןזארפ יד זא ,טליפרעד דלאב רעבָא טָאה ..ןזארפ
 ,טּפַאכעג ךיז רע טָאה גנולצולּפ .ךעלשטנעמ-ףיט ןרעפטנע ןעמ ףרַאד ָאד .זָאלג
 ןגארפ עכלעזא רעביא טכארטראפ טשינ גנַאל ןיוש ךיז רע טָאה ךעלטנגייא זא
 ןרָאיא טייז ןיוש זיא חומ ןייז .טכארטעג טשינ גנַאל ללכב ןיוש טָאה רע זא
 רע .ןזַארפ טימ ,סעלומרָאפ עקיטרַאפ טימ ןרירעּפָא וצ ףיוא טלעטשעגנייא ןעוועג
 :ןַאננַא רַאפ טרעפטנערַאפ ךיז טָאה

 טשינ רשפא ןוא ..חומ ןיא טײקטסוּפ א .לעטשנָא ןייק טשינ זיא סע --
 . ..סעטַאמש .טרָאד ךיז ןליונק ןטיוצ רָאנ .טײקטסוּפ ןייק

 םיא סע ןבָאה ןגארפ עריא .טליפעג טשינ ןיילא סע רע טָאה טציא זיב
 .טייטש רע ןכלעוו רעביא ,טנורגּפָא ןא ןזיוואב לָאמא טימ -- ץילב א יװ .טקעלּפטנַא

 שממ ,גנושיוטנַא ןופ טייקרעטיב עקיּפעלק ַא ךרודַא זיא רעּפרעק סַאננַא
 .רעטצנעפ םוצ ןעגנאגעגוצ שיטאפא ּזיא יז .ןרעדָא יד ןיא ןעלזיר יז טליפעג

 ןענַאטשעג זיא לרָאּפ ַא .ןעגנַאהרױפ עטקורעגפיוא ןעוועג ןענעז רעביאנגעקַא
 טזָאלעגּפָארא יז טָאה .שוק ןקידנרעױד-גנאל א ןיא טרעווילגראפ ,ןעמונעגמורא
 ןופ רענייטש יד ןָא ָאטױא-טסאל א ךיז טבייר סאג רעד ףיא -- ּפָאק םעד
 קידנכאל ךיז טימַאב לרָאּפ גנוי א .ןרעױמ יד עעזאפ ךיז ןראש ןשטנעמ :;ראוטארט
 -ס"רג טימ טזױרבעג טָאה סע ווו ,ראוולוב ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןפוטשוצכרוד
 םעד טעדיוהעצ טָאה סָאװ ,טניו רעד טעשָאלּפעג טָאה רָאה ערעייז .ןבעל ןשיטאטש
 .דליש ןופ ץעק יירד יד טעדיוהעגפיורא ךיז ןבָאה ןאננא וצ .לעטָאה ןופ דליש

 וצ לסיבא ידכ ,טגערפעג גנילצולּפ םיא יז טָאה -- ?וטסרָאפ ןעו --
 .יז ןשיוװצ טיירפשעצ ךיז טָאה סָאװ ,טײקטסוּפ יד ןרעטשעצ

 .טרָאּפ ןיא טיירג ןיוש זיא ףיש יד .ךיז טייטשראפ ,ןגרָאמ --
 -נאנאפ ןביוהעגנָא ןוא רעטצנעפ ןופ קעוװװא יז זיא טירט עקירעפעלש טימ

 .טרעדנווראפ טקוקעגנָא יז טָאה רע .עקזולב יד ןעלּפענקוצרעד
 רעד ןיא ןייגקירוצ טשינ ךיז טלױוװס .סנייא ץלא .ןביילב ָאד לעווכ --

 .טעדיב םוצ ךיז קידנרעטנענרעד ,ןוטעג-גָאז א טאמ יז טָאה -- ,גראב ןרעטניה ערָאנ
 ךיז טָאה עכלעוו ,ץאק א ןוטעג עקואימ א טָאה ,לכעד ןטיור ןפיוא ,ןביוא

 ןכלעוו ןופ ,דליש ןפיוא טקוקעג ןוא לכעד ןופ דנאר עמַאס םייב טרעדיונקעגנייא
 .ץעק יירד יד ןוט וצ גנורּפש א טיירגעג ךיז ןבָאה סע
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 יקצילא .ל

 עיציא

 עלאגעלאב
 (עמעָאפ)

 .שַא לגרעב ַא ףיוא הבצמ ַא

1 
= 
 ,ץלָאנעלַאב ץיציא ,סחונ עיציא ,ָא

 הלֿבקב ןעמוקַאב רע טָאה שטייב יד)
 :ןדייז ןופ ךָאנ רשפא ,חונ ןטַאט ןופ
 :ןדעדג ןיא עדייב ןהש טנייה ןעור יד
 םיירג ןלעט ךיז רעלקינייפ ייד יז םימ
 םייהעג קסירט לטעטש ןיא רע טָאה ױזַא
 ,רעטסיירד ,רעטנוזעג ,רעקיסקיוועגכױה ַא
 :רע טסייוו ןצרַאה ןפיוא ןדעי ייב סָאװ ןוא
 ,רעגָאמ ןוא ףרַאש ,קיכָאנק -- םינפ ןייז
 ,רעגָאזלטרעװ א ,רעכעליירפ א גנוי א
 ןכַאמ וצ קידעכַאל םלוע םעד ביל טַאה
 כַאלוצטימ טלטיורראפ ןוא קיטסול ןוא

2 
 ִמ
1 
1 

.| 

2 

 ,רענייק טשינ ךיז טקידיײלַאב סַאּפש םעיציא ןופ

 .רע ןיילא ךיז ןופ טסַאּפש ןטלעז טשינ רָאג לייוו

 ,לטרעוו א ףיוא ...עביל א טליּפשעג בָאה ךיא --

 .ללטרעק א הכונח םוא טכַאמ עמ ייהלע

 .ןטַאט ןיימ וצ ןעמוקעגנָא סע זיא ,ונ
 ,ןטַאשראפ ךָאנ ךיד ןָאקיס -- רע טגָאז -- ,רוחב ,יעה,

 ,ןתמ-אשמ רעכעלשידיי ןייק טשינ זיאיס

 י!ןטַאט ןייד ןיא חור א ,וינעציא ,לָאז

 .ןעמורב ןזייב טימ טיײלנַאב -- טרָאװ סעדעי ןוא

 ןעמוקעגסיורא ?טרָאװ א, ןופרעד זיאיס זיב

 ..רעלעט ןכערב ,םיאנת א -- *םרָאװ, םענופ ןוא
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 ,ןגָארט ןיא ןאגראפ זיא לבייוו עגנוי ס ןעוו

 שעג יןייגךעניד. םוצ העש סעיציא טָאֵה

 :ןבעגרעטמנוא ךיז ןעוועג טיירג ץיציא זיא
 על עצנַאג סָאד זיא עדזאי ערעווש א --

 ,סיודסח, עלַא ךָאנ ןוא סיםויה. עלַא ךָאנ

 ..סעדזאי עטסרעווש יד וצ ןיב טניווועג ךיא ןוא

 ,ןגָאװ ןיא טנַאּפשעג דרעפ יד ךיא בָאה טנייה זיב

 ןנָאלשעג ךיא ןוא שטייב רעד טימ ןקַארשעג
 ןעמוקעג טייצ ץזייב א רימ ףיוא טציא זיא

 ..ןעמוטש -- ןוא ןיילא ךיז ןענַאּפש ןזָאל וצ
 ;הרירב א טסָאה וד .ליו תוכלמ סָאד יוזא

 !ערעילָאכ יד סע לָאז ןעמענ ...ןלאפראפ

 הרגיהלעמ ,עקנירעייט ,טשינ ייז ...םמה
 ..הריבע ןא טושפ זיא סָאד ..ןרערט יד

 ..המש א יװ ,ןשוק ריד לעװ ..ןעמוק לעוו'כ

 י

2 

= 
 יז

 ..המהב ןייק טשינ וד ייז ,דרעפ ןייק טשינ ןיבי

 ,רעגיווש-ךוא-רעווש טםימ -- ןיילא טשינ ךָאד טסביילב

 :רעגיה ןייק טשינ ךָאנ זיאס שטָאכ ,םעד טימ ךיוא ןוא

 .ןרעוו ןיא ריד ייב טלַאה סָאװ ,לקישאל סָאד

 ..ןרערט ענייד ןטאשרַאפ ךָאנ םעד ןַאקיפ ,ע

 ,רענייוו א ןייז סע טעוװ ,ןענייוו טסעוװ וד זַא
 !רענייב טימ גנוי ַא -- זומסכרָאה -- ןבָאה ליוו ךיא ןוא

 ,רֶע ,ןוז א יו ,ןלארטש לָאז קידכעליירפ זַא

 ..רענוגַארד ַא ןופ ןוז ַא רַאפ ךיז טסַאּפיס יוו
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 ןגירשעצ ךיז חונ טָאה -- !ליױמ סָאד ךַאמרַאּפ --
 ןנירק טשינ טסליוו בוא -- ,טקוקעגנָא םיא זייב ןוא

 עטַאט רעד ..עצינליטַאּפ רעד ןיא ישטנעב. ַא
 ..עטַאמש ַא !ןיוש ןגָאז וצ סָאװ טשינרָאג טָאה
 ןרָאּפש ןָא ךָאנ רענוגַארד ןיימ !רָאנ ןָא טקוק

 : ןרָאפעגסױרַא "שטער  ןצנַאג ַא טימ ז
 !ןטַאדלָאס יד וצ טריפָאלַאג רע ,טפיול רע

 ;ןטַאט םייב טשינ הצע ןייק רָאג ןיוש
 !תונמחר ןייק טשינ זיא ןעמַאמ רעד ףיוא .ןוא
 .תינעת ןעווַארּפ ךָאד סױא-גָאט ,ןיײא-גָאט טעוו יז
 ,ןטעבעגסיױא דינמ םעד ייב ךיד טָאה יז
 .ןטערט וצ ץראה ריא ףיוא ךיז טפגעוורעד וד ןוא



 עלָאגעלַאב עיציא

 ?וטסעגרַאפ רַאג ,דיחיךב ַא זדנוא טסיב זַא
 !וטסעװ ןגלָאּפ ,ןגַאז עמַאמ-עטַאט סָאװ
 ערה-ןושל ןדער ןעמ געמ !עטַאט ,יעה --
 !הרצ-גָאלוצ ַא ,שיידפ-ד וא-םולב ןגייא ףיוא
 ןצרַאה ןיימ ףיוא טעלָאזעגנָא קיניײװ זיא'ם
 ..ןצרַאװשרַאפ ךָאנ םינּפ םָאד רימ וטסליוו זיא
 ןייד םעד וצ ןפור שמש השמ לָאז
 ,ןעײלַאקינ רעפייק הרות:ןיד ַא ףיוא
 ,ןיז ילכ ןייז ןָאטנָא לָאזכ ליוו רע סָאװ רַאפ
 !ןעיירּפַאב :ןענעקס5פ עיש בר לָאז ןוא
 ,ןיבר םוצ ךיילג -- עטַאט רעד טגָאז -- ,רעכעה ייגיכ --
 .ןבעג הצע ןַא ,ןעװעטַאר זדנוא לָאז רע
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 ןסַאלעג:טפיטרַאפ טקוקעגכרוד ?ילטיווק , סָאד

 ;ןסַאּפש ךיז טסולגרַאפ ןעינובייל בקעי בר
 = "י"ה על הלא, ייב רימ ןטלַאה זיא --

 חומ םעד טשטיינק ,טסנרע רע טרעוו ףכית רָאנ

 -- ןרָאטש יװ ךיילג ,ןעמערב יד ּפָארַא טזָאל ןוא
 : חוכ ןדיי יד בינ ,םלוע-ארוב ,יוא

 ..ןורסח א ..ןטלַאהוצסיוא תורצ יד

 ,ןגיוט ךָאד ןַאק עמ ײרעלָאגעלַאב וצ
 .ןבױא ץעדייב טי טָאה עמ ןעוו וליּפַא

 -- ..ןרָאפרעד לָאז עמ ףליה סטָאנ טימ -- רקיע רעד

 ,רע ןלדנעטשרַאפ טשינ "הרות, יד ןחונ זיאיס

 ,בעלדנע םיא רָאלק הצע סקידצ םעד טרעוויפ רָאנ
 ..רע טפייוו ןיוש ןוז ןייז ןעװעטַאר וצ יו ןוא

 ,רעטסיירטעג ַא - טרעדורעצ םייהַא טא רע

 ..ןכַאל םוצ יוװ ,ןענייוו םוצ רעמ םיא זיאיס שטַאכ

 -- .."ןכַאמ ךיז ניוא ןַא, םזומ ,עיציא ,הרירב ןייק ַאטשינ --

 ,ןדנוצעצ-טיור ןוא סַאלב םינּפ םעיציא =
 מ

 .ןכעטשוצסיו יוא ןניוא יד 6 0 טז וא

 -- ..ןכעריבכ ...עדניה ...עמַאמ ..:עטַאט -- :טלמאטש רע

 ,ןטייב ךיז קילב ןייז ןיא ןרָאצ ןוא טעבעג

 ,טרעטיצ טשרע טימעג ןייז ןיא ץילַא יו טליפ רע
 -- טרעטיבראפ ,ליטש טעשטּפעש ,ןגיוא יד טכַאמרַאפ

 ,ןטײל ןגָאז ןלעוװ סָאװ ,דרערד ןיא בָאה ךיא
 == א טסיינ סָאװ דניקיס ןוא ,בייוו ןיימ ,וד רָאנ
 ריולרַאפ טנָאמ ןוא טפרַאש ךיז קילב ףיוא קילב ןוא
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 יקצילַא 5
 א לכל נו טעאטער עי עט מע יע רע יו וי טו יי וו

 ..הריבע ןַא זיאיס ..גיואס -- :טעשטּפעש ץדניה זיב
 -- ?הרירב ַא ,וינעציא ,ןעד רימ ןבָאה רָאנ

 .ערעווש סנּפָארט ןעּפַאק ןעמערב יד ןופ ןו

 !ערעילָאכ יד סע טּפַאכ -- .רע ּפָא טצפיז -- ..טוג זיא --

5 

 ,שידיי טנרעל ,עלוש ןיא עלעטע טייגס..
 -- שודיח ןייק טשינ זיאס ,ונ ,שידיי ףױא ננידצלא

 ,ןפרַאש לכש םעד זיא רעגנירג שידיי טימ

 ..שדוק-ןושל יז טלענק ,לגניי ַא יוװ ,ןוא

 ..ןֿפרַאד טשינ רָאנ םע לָאזמ ,שידק ןגָאז וצ --

 ,שדוח רעד ייברַאפ טֿפױליפ ןעוו :רָאנז הרצ יד

 ..ןקיש דומיל-רכש םעד עלוש ןיא זומ עמ

 !ןקילג ענשזַאו סעלוש רעד ,טגָאזעגסנייטשמוא

 ,ןגָאז וצ ךס ַא ָאד זיא סָאװ -- רמאנ המ

 .ןגָאמ ַא -- ךיוא רָאנ ,ּפָאק ַא טָאה רערעל ַא
 :ןכילגענ זיא ןגָאװ א ןוצ רערעל א

 ןָא רע טבייה ,רעטרימשעג-טשינ ַא

 ,ןלָאצ ןוא ליומ םענופ ןגרַאק ןעמ זומ זיא

 ,ןלָאװשעג טשינ רעגנוה ןופ טרעוו עמ ןמז:לכ

 ;רערעוװש ,רעברַאה ץלַא םייצ יד טרעוויס שטָאכ

 ..רערעל יד ,ןרעננוה ייז זַא ,טסעומש עמ

 ,ןענייוו יז טמענ :ײענכעשווָאּפ , ןיא ןקיש יז

 ,ןעניימ ןעמ ןָאק ,רעדניק ןעמ טכעש טרָאד ...זַא
 -- ןסַאּפש ןָא -- רָאנ ,אמזוג ַא זיא ןטכעש ,ונ

 ..ןסַאּפ ,"סעקדישז יד ,ייז ןופ טדניש האנש יד

 ,רצע-שרוי ןיימ ,עקרשַא וליפַא

 רעצעלּפ עלַא ףיוא םורַא טעוװעיַאוװ סָאוװ

 ,םיצקש ןוא טניה רַאפ ,דרעפ רַאפ טשינ ךיז טקערש ןו

 ,םיצרש ינימה-לכ ןוא סעקרעשטשַאי רַאפ
 עטאשעב ןעוועג זיא עס קידהּפצוח יו

 -- ,עטַאט רעװעקטַאטסעג ,רעשיטייל ןייז

 ,ארומ רע טָאה יעלָאקש-ענכעטווָאּפ רעד רַאפ

 .הרות:דומלת רעד ןיא רענרעג ןיוש טייג ןוא

 ,ןיבר ןופ שטעּפ ןטרָאד ךיוא טּפַאכ רע ביוא ןונ

 ..ןבעל םוצ ןוא םיא טנוזעג םוצ םע ןייז לָאז

7 

 ,ןגרָאז עיורג טימ טקָאּפ ןבעל סעיציא ,ָאי

 ,ןגרָאמ ןדעי עשירפ רעטנוא ןעמוק סָאװ

 ,לטרעצ ץדאיל ַא סמייצ רעד גונעג זיאיס רָאנ

 ,לטרעוו ַא סנייז טימ ייז ןביירטרַאפ לָאז רע
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 רעגָאלק ןייק רַאפ טשינ םיא ןכַאמ ןגרָאז יד
 .רעגָאזלטרעװ רעד ץלַא רע טביילב טנשקעראפ
 לטעטש עצנַאגיפ ןבָאה ץרא-ךרד לָאז

 למע ןייז לייוו !סחונ עיציא רַאפ

 (עריווועג סָאד רע טרעוו רענייז ןעדניה ןופ)

 הרובד ,הרובד -- רעטַאעט ןיא ןליּפש טעוו

 !שדוק-ןושל ףיוא -- !טסרעה וד ןוא -- ,האיבנה
 ,שדוח ןצנַאנ םעד ךינת ןופ טרזח יז

 רבק ןיא זַא ,לבייל רערעל רעד טנַאזס ןוא
 ,רבא ןַא לָאמ עלַא טרעטיצ ןהרובד ייב

 :רעטרעו עריא ןעלטע ןופ טרעהרעד יז ןעוו
 !?רעטרעגַאב ןייז ךַָאנ ןָאק -- רעליימ סרעדניק ןופ

 ,רע שָארב טציז רעטַאעט ןיא ..!ָא-טָא ןו

 ,רשָא -- רעטייווצ רעד ןופ ,עדניה -- טייז ןייא ןופ

 ;עטציהעצ טייל ,"ךמע, -- ןטניה ןוא םורַא

 ץעטציוושרַאפ -- טנעוו יד ןוא ,לקנוט זיא :לַאז , ןיא

 רעדנווו !ָאד טרעהעג ,ןעזעג ץלַא ןיוש טָאהימ סָאװ

 !רעדנוזַאב דניק סעדעי ןשוקוצסיוא רָאנ

 :ןעילג טלָאװ רֶע יו ,םייה זיא שיורעג-דייר רעד

 .ןעיצ ןעמענ ןעמ לָאז גנַאהרָאפ םעד ,טרַאװ עמ

 ,רע טציז ןליוק ףיוא זַא ,ןעיציא 0 טכַאד עס

 :רע טציווש רעביב ַא יו ן א ,רעווש טמעטַא רע
 - {!הרובד:לטע ןייש זייװַאב ַא ריז טוט ןעו
 .."הרוחס עקסלָאגעלַאב לקיטש ןגייא, ןייז

 .ןגיוא יד .טציילפרַאפ טכַאנ יד -- לָאמ : טימ ןוא

 ,ןגיוצעג טרעוו גנַאהרָאפ רעד .ַאש .רעטצניפ זיאיס

 :ץעידומ םיא רעטניה ןופ זיא ץעמע ןוא
 !האיבנ יד הרובד -- ןהרובד ןופ גנַאזעגיפ --

8 

 ,ןצנַאג ןיא םיירג ריא טנַאזעגפנייטשמ -- ענעצס יד

 ,ןצנַאלפ ,עקנָאל ,געװדמַאז רעלעג ַא :טעז רָאנ

 !ץנירג ,עשירפ ַארַאס -- ,עמלַאּפ ענטלַאטש ַא
 ,עניד-לדייא ןַא יורפ ַא -- ריא ןבעל ןיא

 ;לדנייב-ןוא- טוה ,ינהור ַא ,בייל ןופ טשינ יוװ

 ,לדניירק ןדלָאג ַא ּפָארַא טנייש לּפעק ןופ
 ,ןניוא עקידנעילג ייווצ -- םעד רעטנוא ןוא

 ןגױצעגּפָא ,סלקנוט ַא -- למינּפ ַא

 ,רעטכָאט עכעלרעסייק א ;ץלָאטט ש-טסנרע ןוא
 !ןלעװ ןקוב ךיז דלַאב עלַא רעכלעוו רַאּפ
 .רעטכָאקעצ ַא עיציא ךיז טּפַאכ -- !לטע ןיימ,

 ןלעטש סעינק יד ףיוא ךיז ריא רַאפ טלָאװ רע
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 . זָאל ַא ךיז ןעדניה ןסייה ןוא

 ,ןצנַאג ןיא םיוש רעפייוו - עגנַאל סָאד דיילק ריא

 ,ןצנַאלג ןענירעד ענעדלָאנ םעדעפ זיולב

 ןצילב ר רעמיש טימ - םעד רעטנוא ןופ

 ציּפש יד ךעלעּפעטנַאּפ ענעדלָאג 5

 צו צנייא טשינ טרָא ןפיוא שממ זיאש

9 

 ,ןעמַאטש ךיז ןייא ןעילאוװס .ןּפױל ןרָאי יד
 .ןשיוטרַאפ ייז רעלמויב לי ,עשירפ רָאנ
 ,עמַאמ-עטַאט ךָאנ ןטײצרַאי עווַארּפ ךיא --
 .ןשיור ,ןסקַא = רשָא ןוא עלעטע ןוא
 ,ףסוי םירצמ ןייק טרעדינעג טָאה עס
 וװעסָאלק ןייק ווו-ץ -ץעג ֶע -- ץניימ לטץע ןוא

 רענייטש ,ןעמ טגָאז ,ןטרָאד תו ר רַאֿפ טק לאה יז

 ,רענייק טשינ טעזס ןעוו ,טנייוו ..."ערָאה, ַא טצנַאט ןוא
 !רענייב סנטַאט ריא ןיא חור ַא זַא ..זַא
 המכסה ןיימ טימ קעװַא יז זיא ?הרשכה  ףיוא
 .המדַא רעד ןיא ,ךעבענ ,טרָאד טגיל ןוא
 - :ץורית 8 ףיורעד טביירש יז ,זיא תמא סָאװ
 !ץרּפ ַא - טָאג ריא ןעוועג זיא עלוש ןיא
 !ץרא -- זיא רעקיצנייא רעד טָאג רעד טנייה ןוא
 ,טשינ םייושכ ,ןרָאפ ץרא ןיא טעװ יז ןעוו שטָאכ
 ,טשינ סייהיכ ,, :רעדיװ ןגָאז ..יז טניל הצרא רָאנ
 יָיָ!ןתמ-אשמ ןייק ריד רַאֿפ טשינ ,לטע ,זיאי'ס

 ,ןטַאט םעד טגנלָאפעג טלָאװ לטע -- ךייא גָאז'כ ןו

 ,ןעמַאמ רעד טימ ןטַאט םעד יז טָאה ביל א,
 -- ,ןעמַאזוצ ןצרא טימ יי יױ

 ,רעגנוי ןייק טשינ ןיוש ןיב ךיא ,םייוזכ !ךיא סייז ר
 ;:רעננוה ַא טפָא ךיז טכַאמ ...םירצמ ןיא ןוא

 -- ,ךיז טייטשרַאפ ,טדערעגּפָא ךָאד זיא ןדנ ןונ

 ףױי טדיישעצ ,טנייוועג ,טשוקעצ ךיז ןעמ ראד זיא

10 

 ןנָאװ א ןיא טעשטשעימעגנייא טציז טייצ יד --

 ,ןשטייב טנזיוט ןופ ענעבירטעג ,דרעפ טימ

 -- ,ןנָארט ךיז זומ יז -- טשינ הרירב ןייק טָאה וי

 ,ןשטייד יד טָאה עס ןעוו ,עיציא טָאה טנָאזעג

 .לטעטש םעניא ןגָארטעגנָא ,תויה יוו

 לטע רעזדנוא סָאװ ,טָאנ ןעקנַאד רימָאל רָאנ



 עלָאגעלַאב עיציא

 ,הרובד ןליּפש עלוש יא טָאה טנרעלעגנ
 ,"הרוהּפ עטסעב יד זיא הרות, :ןעמ טגָאז יוװ

 ,םינּפַא-טָא ,האובנב ןעזעג טָאה
 ,םינוי עקיטולב יד ןופ לַאפנָא םעד
 -- ,ןענורטנַא זיא עמלַאּפ רענירג ריא ןוצ ןוא

 !ןענווועג -- טליּפשעגסױא ןוא ,טליּפשעג טָאה יז
 ןכָאװ ןיוש ךָארב רעזדנוא ףיוא טרַאו עס -- רימ ןוא
 ,ןכש רֶעביל רעזדנוא ,ושע רעטיור רעד
 -- הלחתה יד ןכַאמ טעו ע עקַאט ןוא
 ..אלמ רע זיא וליּפַא טריּפס ןַא

 .תורצ ףיוא שיוק ןיא טגיילעגנייא ןגיל רימ
 ,זיא רָאװ ,רָאנ טלייצרעד עמ סָאװ ,ץלַא ביוא
 ,םעדָאפ ַא זיב שזַא ןביורקפיוא טעוװ שטייד רעד
 "םדָא-ינב, ןיא ןקוק ןסייה םעדכַאנרעד
 .תורּפכ ןעמעלַא זדנוא טימ ןגָאלש ןוא
 !םיא דָאל יףקות-הנתנו, םוצ ןוא יג ןוא

1 

 .ליפיכ !ןגרָאמ זיא -- טנייה

 /ליפש עטצעל יד ןיוש ייאיס
 ,טלַא ייס ,גנוי ייס ,טעוװ עמ

 +ק ןוא םוטש ןכַאמ זדנוא

 ,יוג ַא ןוצ ךיז זָאל ךיא

 ...יוזַא ןיימיכ ...טשינ זיא סָאװ

 ,םוג טשינ ביוא ,ןסיברַאֿפ

 םולב שידיי טשינ יי ןוא

 טרָא ןַא ביג :ןטעב םיא

 ,בוטש ןיא טשינ ביוא ,לַאטש ןיא

 ,בורג-לפָאטרַאק ַא ןיא

 ,ייה ןיא ץעלָאדָאטס ןיא

 = .ייז ןופ רַאנ רעטייוו סָאװ

 ץלָאגעלַאב ץ א טָאה טגָאזעג יוז

 הלהּב רעכעלטיוט ןיא ןוז ןוא בייוו וצ

 ,םידהּפ-תומ-תמיא ףיוא ימי זיא ןוא

 ..."םדא-ינב , :ליטש טעשטּפעשעג קידנעייג ןוא
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 ,ןדנובעג קירטש טימ יוװ ,םלוע רעד טנַאּפש לענש

 .געוו ןטצעל ןייז טימ ןימלע-תיב םעד וצ

 - ןדנוצעגנָא רעזייה יד טָאה טנגוי יד

 .געמרַאפ רעד ןביילב טשינ לָאז םינכש יד
 ,רעמַאי רעליורג ַא ּפָארַא טניר רעדניק ןופ

 ,רָאה סעדומשז ךיז ןופ ןסייר רעבייוו ןוא

 ,....רימָאל ,ןדיי, :עשטרָאװ 8 טוט ליבצנַאמ ַא

 ,רָאלק טשינ ןיילַא טסייוו רע ,ןָאט וצ סָאװ רָאנ

 ןביומ יוו ךיילנ ,ךיז ליטש ןכיילש םינקז יד

 2 ה רעייז ףלח םוצ סיוא ןקערטש סָאװ

 -- ןביוהענפיוא למיה םעד וצ ןקילב יד

 .ץלַאז ןגיוא יד ןיא ייז םיש יז ,ןוז יד ןוז

 ,רעטלַארטשַאב-ךךוז ַא -- טקארט רעד ,לעה זיא םיור רעד

 .םוחת ןצרַאוװש ַא ךיז רַאפ טָארט רעד טליפיס רָאנ

 :רעטלַא ןַא ליטש טעשטּפעש ןוא ּפָאק םעד סיוא טיירד
 !םודּפ יו ,טנערברַאפ קסירט טרעוו דניז עכלעוו רַאפ --

 ,ןקילב םרשַא ןטַאט םעד םוא ןכוז סע

 :ןַאמ םעד םוא ןכוז ןקילב סעדניה ךיוו
 - .ןקיש לאוג ַא 4 םיא לָאז ...? רשפא זיא

 .ןַאּפש רעייז רעמכייל עגר ַא טרעוויס ןוא

 :המקנ ןופ -- ןטרָאד טעפרש ושע ךיוא
 !ןייבכראמ ןייז טביורעגוצ ןבָאה ייז

 -- (המשנ ןייז ןיוש םיוק טלּפַאצ ס} ָאקציא ןוא --

 !ןייג ךרַאּפ רעד דישז רעד לָאז רעייפ ןיא

 -- ןשטייד ,םייוג יד ןופ ןיוש טייוו עיציא זיאיס
 ןעמַאזװצ ןרשַא ,ןעדניה טימ טציז רע
 ,ןשטייב-רעייפ טימ דרעפ-רעייפ יד טביירט ןוא
 - = = ןעמַאלּפ ןופ עטערַאק ַא ןיא מי

 רעייפ ןעיולב ןופ דרעפ יעקיָארט , ַא !עז ןוא

 ...+ הרובד--לטע !ךַא ..?טרָאד סע טציז רעוװ ...ןָא נא
 !רעיירטענ ןיימ עטַאמ -- :טלכיימשעצ טנייוו יז
 - ..רעייש רעלופ ַא ךייא ףיוא טרַאװ ץרא ןיא
 הרות-רפס ַא יוװ ,יז טשוק ,יז טזדלַאה רע

 :ארומ ןייק טשינ רעייפ ןרַאפ רָאג טָאה ןוא
 ןעמַאזוצ ,ךעלרעדניק ,זיא ליווו ןוא טוג יוו --
 -- = = ןעמַאלּפ ןיא סיוא ןרעוו ןוא ןרעטייל ךיז

 1962 ,ינוי .םייתעבג



 ץנאק ןועמש

 בועש א
 ןפי ןיא

 ןעמוקעג זיא רע ןעװ ,רָאי קיסיירד ןייק ןעװעג טלא טשינ ךָאנ זיא יי =
 .ָשליק טרעדנוה יד ייב ןגיווועג ןוא טיירב ,ךיוה ןעוועג זיא רע .ןיירא דנאל ןַיא

 עצראווש עשירעפיטש יד ףיא טקוקעג טשינ ןוא קיד ןעוועג טשינ רע זיא ךָאד
 רע זיא יזאגאנ ןיא .קיטעמוא ןעזעגסיוא קידנעטש םינּפ ןייז טָאה ,ךעלעסנָאװ
 ראפ טַאהעג ץרא-ךרד ןבָאה עלא רעבָא ,סָאבעלאב רעבושח ןייק ןעוועג טשינ
 ןגיוװעג טָאה סָאװ ,קאּפ א סעציײלּפ יד ףיוא ןעמענ לָאמא טגעלפ רע .הרובג ןַײז
 םעד ןפראווניירא םייב .געו קיטש ַא ןגארטעגּפָא םיא ןוא ָאליק טרעדנוה ייווצ
 .גנורעדנווואב ןופ ןגירשעצ ךיז רעגערט יד ןבָאה ,ןישַאמ-טסַאל רעכיוה רעד ןיא קַאּפ
 רעוװש םיא זיא ,ופי ןיא ,ָאד .עשיבארא ןוא עשידיי ,םירבח ךס ַא טַאהעג טָאה רע
 .םענייק טשינ ָאד טָאה רע .ןשטנעמ יד טימ ךיז ןבעלוצנייא

 .תירבע לסיבַא טנעקעג ןיוש טָאה ןוא קירבַאפ ַא ןיא ןגָארקעג םיסנ טָאה טעברַא
 ,םיונכשא יד טימ ןדערפיונוצ ךיז ןענעק וצ ףױא קינייו ןעוועג רעבָא זיא סע
 ןבָאה עלא .יזאגאנ ןיא יו שרעדנא ןצנאגניא סעּפע ןענעז רענאקאראמ יד ןוא
 .תוא ןייק ןופ הרוצ ןייק טשינ ןעק ,ןײלַא רענייא זיא רע ןוא תוחּפשמ יײז
 ,סעיו יד וצ טסילש ,וצ ךיז רע טגיל ףירצ םעניא טעברא רעד ןופ קידנעמוק
 יזאגאנ ןופ ןבירטעג םיא סע טָאה חוכ א ראפ סָאװ .ןפָאלשנײא טשינ רעבָא ןעק
 ?טניירפ ןוא רעדירב ןופ ןסירעגּפָא ןוא

 ןביירשראפ ךיז לָאז רע ,םיא וצ ןעמוקעג לָאמ עכעלטע ןיוש ןעמ זיא ףירצ ןיא
 יד .ןענרעלסיוא טשינרָאג ןיוש ךיז טעו רע זא ,טסייו םיסנ רעבָא .ןּפלוא ןפיוא
 ןרָאיא ןוש .שישאכ םענופ סע זיא רשפא .םיִא ייב טשינ ךיז ןּפעלק ןעקנאדעג
 ןענױװעגוצּפָא ךיז רעש זיא'ס .טרעכיור ןוא טקנירט רע יװ

 ףיוא קעווא םיסנ זיא ,שישאכ עיצרָאּפ רעטצעל רעד ךָאנ ,טכאנ א רענייא ןיא
 םושב םיא לו סָאװ ,רעלעטשוצ םעד ןפערט רע טעװ רשפא .םילשורי תורדש
 טעפאגעג ,קנַאב רעד ףיוא ןסעזעג גנאל זיא םיסנ .סערדא ןייז ןגָאז טשינ ןפוא
 ,טעש טיווקפג ,ןעיירדניא ,ןעייווצניא טריצַאּפש ןבָאה סָאװ ,ךעלדיימ עטקנימשעג יד ףיוא
 ןַא טצעזעגוצ םיא וצ ךיז טָאה לָאמַאטימ .ןּפיל יד ןשיוװצ ןסָאריּפַאּפ טימ ,טכַאלעג
 :שיבארא טדערעג טָאה סָאװ ,דיי רערעטלע

 קידנעעז ,טגערפעג רעטלא רעד םיא טָאה - ?ןצראה ןפיוא ריד טגיל סָאװ --
 .טייקטעדאשטראפ עקיטעמוא ןייז

 .טצכערקעגסיורא םיסנ טָאה -- ןילא רענייא ןיב'כ --
 .טגָאזעג רעטלא רעד טָאה -- ריד טימ זיא טאג --
 טרָאװ א ןעמעװ טימ ןבָאה רעבָא ךָאד זומ שטנעמ א .ךיא סייו סָאד --

 ןיא ןרָאיאראפ ןעוװעג זיא רימ טוג יוװ ןסַיו טסלָאז וד ןעו ..ןדערוצסיורא
 .טייצ רעד

 ןוא ךעלעשטיינק טימ לופ ןרָאװעג זיא זָאנ עקידרעקיוה עניד סנטלא םעד
 .דרע רעד ףיוא ץכעייּפש ליומ ַא טימ ןוטעג-ץירּפש ַא ךעלטכאראפ טָאה רע

 .ןבָאה הנותה טספראד וד --
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 ץנַאק ןועמש

 טָאה רע .ןטיבעג טשינרָאג רעטרעוו סנטלא ןופ ךיז טָאה םינפ סמיסנ
 :טגָאזעג

 שיבארַא ןדער לָאז סָאװ ,ירפ רענייש א ןופ וטסיױו רשפא .קיטכיר --
 ןכָאק ןענָאק לָאז ןוא

 טלעטשעגפיוא ךיז טָאה רע ןעוו ןוא ּפָאק ןטימ טלקָאשעג טָאה רעטלא רעד
 טלעטשעגפיוא ךיוא ךיז טָאה םיסנ .לגיופ-בױר רעיורג א יו ןעזעגסיוא רע טָאה
 ווו ןזיועג רעטלא רעד םיא טָאה געװ ןפיוא .ןעגנַאגעג ןעמאזוצ ןענעז ייז ןוא
 טימ ןענעקַאב םיא רע טעװ ,םיא וצ ןעמוקניירא רע לָאז ןגרָאמ ןוא טניוװ רע
 .לדיימ ליוװ א

 רעד ךָאנ ךיילג סנגרָאמוצ םיסנ זיא דמעה ןטסעב ןיא רעטעיארטסעגסיוא ןא
 ,רעכיז זיא רע יצ :ןגארפ טימ טישאב םיא טָאה רע .ןטלא םוצ קעװא טעברא
 טניוו ?טלַא יז זיא לפיו ?ןעגניז ךיוא יז ןעק רשפא ןוא ,ןכָאק ןעק יז זַא
 ?טייו טשינ ָאד יז

 רעקידסוחי ַא ןופ טמַאטש ןוא ביבא-לת ןיא רָאג טניוו יז זַא ,קידנרעהרעד
 ןענעז יז .ןטכיולעגפיוא ןעלּפאצראווש סמיסנ ןבָאה ,אקנאלבאזאק ןופ החפשמ
 ןענעז ייז ןעוו רעבָא .יסקעט רעד ראפ טלָאצַאב טָאה םיסנ .ןרַאפעגניהא ךיילג
 טנפעעג .ןצראה ןפיוא ענטומעלאק ןרָאװעג ןעמיסנ זיא טרָא ןפיוא ןעמוקעגנָא
 ןוא זָאנ רענעגױבעג ַא טימ ,ערַאד ןוא עלעקנוט ַא ,לדיימ ךיוה ַא טָאה ריט יד
 .עלעסנָאװ א טצָארּפשעג טָאה ּפיל רעטשרעביוא ריא ףיוא .ליומ סיורגצ א טימ
 טָאה ןעמיסנ .ןעגניר ענעדלָאג עגנַאל טלבמָאבעג ךיז ןבָאה ךעלּפעלירעױא יד ןופ
 ןעגניז וצרעד ןוא ןכָאק קַאמשעג ןענעק לָאז ַאזַא זַא ,ןביולג טלָאװעג טשינ ךיז
 רַאד וצ זיא יז .טשינ םיא טלעפעג יז רעבָא ,עלעדייא ןַא זיא יז זַא ,ךעלגעמ
 .קנערק א ןופ ןענַאטשעגפיוא טשרע זיא סָאװ ,ןצעמע ןופ הרוצ א טָאה ןוא

 ןעמוקעגניירַא קירוצ רע זיא דלַאב .ןרָאװעג םלענ ץעגרע זיא רעטלַא רעד
 ןסיורג א טימ עקיד א ןעװעג אקווד זיא רעטומ יד .ןרעטלע יד טימ ןעמַאזוצ
 ןוא ךיוב ןטיירב א טַאהעג טָאה רעטָאפ רעד .ןטפיה עקיכעלייק ןוא םעזוב
 .קראק ןטיור ענדָאמ א

 טימ שָאלק א טלעטשעגקעווא טָאה ןוא עוװאק טירבראפ טָאה לדיימ סָאד
 ןעמיסנ ךיז טָאה םיטש ריא .ןעגנוזעג יז טָאה רעטעּפש .ךעלסינ עטניורבעגוצ
 ןסעזעג זיא רע .קַאמשעג טשינ עװַאק יד .קידנעשטיוק ,ןיד וצ ןזיוועגסיוא
 ,טלַאטשעג סאקיעלוס טבעװשעג םיא טָאה ןגיוא יד רַאפ .םינּפ ןשָאלעגסיױא ןַא טימ
 ןוא רָאה עצרַאװש עטזָאלעצ ,םינּפ וילא ריא ,םולח ןיא יו ,קידעבעליקיבייל
 ןגָאלשעג ,ןעגנַאגעגכָאנ ריא רע זיא גנַאל םישדח .ןעלסקא יד ףיוא לכעלאש ןדייז
 לָאמנײק ןיש טעװ רע זַא ,ןעזעגנייא טָאה רע זיב ,רעדירב עריא טימ ךיז
 טָאה סָאװ ,עטאט רענעגייא ןייז וליפא .ביוו א ראפ ןאקיעלוס ןבָאה טשינ
 רצשיטניה ,ריד וצ ייוװ, :טקזוחעג םיא ןופ טָאה ,סנירג טימ עלעגעװ ַא טפעלשעג
 ןַא זיא עטַאט ןייד זַא ,טסעגרַאפ ,טסולגרַאפ ריד ךיז טָאה לדיימ ךייר ַא ,ןוז
 ביג .טַאהעג טשינ בלעוועג ןייק לָאמניק טָאה סָאװ ,רעלדנעהיסנירג רעמערָא
 ?ףןענַאמרעד ךיז וטסעוװ ,ןוטנָא ןיימ ףיוא קוק א

 ךיז טָאה רעבָא ,ןזיּפש עטילגעצ יװ ןכָאטשעג רעטרעװו יד ןבָאה ןעמיסנ
 ןזױה ענעסירעגּפָא ענייז ףיוא ןקוק טלָאװעג טשינ ,ןטַאט םוצ טיירדעגסיוא טשינ
 רעטניה ןפיול ןעמונעג ןוא בוטש ןופ סיורא זיא רע .םינפ ןקידתומל-הטונ ןוא
 ןפָאלעג ןוא ךיז ןביוהעגפיוא רעדיו ,ןלאפעג רעטלױהעגסױא ןא ,טָאטש רעד
 .ןיהווו קידנטכַארט טשינ ,םעטָא ןייא ןיא

 עטרימשעגרעטנוא ךעליולב יד טימ לדיימ ןראד ןפיוא טקוקעג רע טָאה טציא
 גנאלראפ רעקידהנושמ א ןלַאפַאב רעדיוו זיא םיא ןוא ןּפיל עטלטיורעגנא ןוא ןגיוא
 ..ןפיולטנא ,ןפיול זוא ריט יד ןענעפע וצ

 :טגערפעג רעטלא רעד םיא טָאה קידנעייגסיורא
 ?וטסניימ יו ,ונ --
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 ופי ןיא בוטש ַא

 יז .זיא רימ טכעלש יו ןרעפטנע וצ ריד רעווש וליפא רימ זיא סע --
 .לגיופ-גניז ַא יװ טגניז ,עװַאק עקַאמשעג טירברַאפ ,בייו טוג ַא ןייז אמתסמ טעוװ
 .רעטלא ,רימ ראפ טשינ זיא יז רעבָא ,זױה קידסחוימ א ןופ זיא יז זא ,טעז'מ

 .טרעכיזראפ רעטלא רעד טָאה - ןגירק ביל יז ןוא ןעניוועגוצ ךיז טסעװ --
 ןעניוועגוצ טשינ ךיז טליו סע .לחומ ייז --
 ןגירק טשינ לָאמניק ןיש טסעװ ןוא ,עשר ַא ,ןױשרַאּפ רעטרַאה ַא טסיב --

 .בייוו ךעלטנרָא ןייק
 לקיטש ַא רעבירַא זיא סע .ןרָאװעג םיוקמ ששינ זיא הללק סנטלַא םעד

 ַאזַא ןופ ןעועג טשינ זיא בייו ןייז ,תמא .טַאהעג הנותח טָאה םיסנ ןוא טייצ
 ךס א ןוא ערעלופ א ןעװעג רעבָא יז זיא ראפרעד .ענעי יװ החפשמ רעטוג
 ןעד סָאװ ?טלטעב רעטָאפ ריא זַא ,םיא סע טרַא סָאװ .םינּפ ןפיוא רענעש
 ?ןטלַאהסױא םיא לָאז סע רעוו טשינ טָאה רע ןעװ ,שטנעמ רעדנילב א ןוט לָאז
 .הידעס ןבעגעג ןעמָאנ א םיא טָאה ןעמ ןוא .ןוז א ןריובעג םיא יז טָאה רָאי םוצ
 יד רַאפ .שישַאכ ןרעכיױר טרעהעגפיוא ןוא ןהעשרעביא טעברַאעג טָאה םיסנ
 טימ זױה שיבארא טלא ןא ןיא הריד א ןעגנודעג רע טָאה סנשָארג עטרָאּפשעגּפָא
 ןא טניוװועג טָאה טרָאד .תויליתפ טימ טלעטשעגסיוא ,ךיק רעקידתופתושב א
 ןבלעז ןיא טאהעג הנותח ןבָאה רעטכעט עדייב סנעמעוו ,קלָאּפרָאפ רעטלע
 רעמיצ א ןבעגעגקעווא םיא ןבָאה ייז .ביבא-לת ןיא ןעניוו קעווא ןענעז ןוא רָאי
 .ךיז ראפ טזָאלעג ןרעמיצ ייווצ ןוא

 טכאקעג .בױט ַא יװ םיא םורַא טרעטַאלפעג טָאה ,לבייוו עגנוי'ס ,החונמ
 ןטנװָא יד ןיא ןוא סעידָאלעמ עשיבארא ענעגיוצעצי-סיז ןעגנוזעג ,סנסע עקַאמשעג
 יו ןעזעג טָאה ןעמ .גייט קיטש ןייא ןופ יו םיא טימ ןטענקסיוא ךיז טזָאלעג
 ןהידעס ףיוא ,בייו קידנעילב ןייז ףיוא קידנקוק ,םיא ןיא טסקַאװ ץרַאה סָאד
 .עמלַאּפ עגנוי ַא יװ ןסקָאװעג זיא טָאװ ,עלעגניי רעייז

 יד ןריולראפ טָאה םיסנ .עראמכ ערעטצניפ א טקורעגנָא ךיז טָאה לָאמַאטימ
 ,הדוכעה תכשל ןיא רעייגנייא רעליבאטס א ןרָאװעג זיא ןוא קירבאפ ןיא טעברא
 לסיבא ןעמוקאב ךעלדנע טָאה רע זיב גנַאל'םישדח ןטראוו טזומעג טָאה רע וװ
 .ןינב ייב טעברא

 רע סָאװראפ טרעיודאב טָאה ןוא ןדירפוצ ןעװעג וליפא רע זיא בױהנָא ןיא
 רעד ןיא .ןיירא דנאל ןיא ןעמוקעג זיא רע יו ךיילג רעהא ןעגנַאגעג טשינ זיא
 רעבָא ,טניוװעגוצ ךיז טָאה רע .ןגיוא יד ןוא רעגניפ יד זיולב ןטעברא קירבאפ
 ,ָאד .ןלוקסומ יד לסיבַא ןרעדורעצ וצ טקנעבעג ךיז טָאה סע .טרעטַאמעג טָאה'ס
 .ןעק רע סָאװ ןזיוואב טשרע רע טָאה ,יוב םייב

 ןענעז סָאװ ,רעטעברא יד ןופ רענייא טצעזעגיצ םיא וצ ךיז טָאה ורּפָא םייב
 .טנעמעצ םעד ןכַאמ םייב ןעמונראפ ןעוװעג

 וד ןוא -- טגָאועג רע טָאה -- ןבױהעגנָא טשרע ךיז ןבָאה ןציה יד --
 .דימ ןיוש טסיב

 ןעז וטסעװ דלאב .ןעניוועגוצ רָאנ ךיז ףראד'כ .דימ טשינרָאג ןיב'כ --
 ירד ראפ ןטעברא לעוו'כ .רימ ייב ןעילפ ןלעװ סרעמע יד יוװ

 .ייג ןסייה ייסיוייס ךיד ןעמ טעװ שדוח ןכָאנ .החרט ןייד טסיזמוא --
 סָאװ ,דיקפ רעד טָאה שדוח םוצ יונעג רעבָא .ןביולג טלָאװעג טשינ טָאה םיסנ

 .גָאט-סטעברַא רעטצעל ןייד זיא ןגרָאמ זַא ,טגָאזעג ,געט יד טנכייצרַאפ םיא טָאה
 !טעבראעג טכעלש ןעד ךיא בָאה -- טרעטיצעגפיוא םיסנ טָאה -- ?סָאװראפ --
 ןגרַאמ -- טרעלקעגפיוא דיקפ רעד םיא טָאה -- קיטכיו טשינ זיא סָאד --

 סיֹוא רָאנ ריפ'כ .ןפלעה טשינרָאג ריד ןעק'כ .טעברא יד ָאד וטסקידנעראפ
 .ךימ טסייה ןעמ סָאװ

 טראוועג ,הדובעה תכשל רעד ןיא ןייג גָאט ןדעי ןבױהעגנָא רע טָאה רעדיוו
 ,שיורעג א ןגארטעג ךיז טָאה ָאד .ןעמָאנ ןייז ןפורסיוא רע טעװ רשפא ,דיקפ ןפיוא
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 ץנַאק ןועמש

 שדוח א טימ ןבָאה סָאװ .עטנאקאב עטלא ןפארטעג ָאד טָאה םיסנ .דיײרעג א
 ןיִא שטנעמ א .,לאוי טריפעג ָאד טָאה לדער סָאד .טראוועג יוזא ךיוא קירוצ
 זיא סע שלַאפ יװ ןזייווצפיוא ןרָאװעג דימ טשינ זיא רע .רעקיצפופ עפיט יד
 יד ןגערפ ןעמ לָאז .ערעטלע יד ןופ רעסעב ןטעברַא עגנוי זַא ,שינעדערנייא יד
 ערעטלע יה ;זיולב .ןפָאלש ןוא קעוװװא ךיז ןגייל עגנוי יד .ןינב ןפיוא םירמוש
 .סיפ יד ףיא טכענ עצנַאג ךיז ןטלַאה

 ןרָאי עלעטימ יד ןיא שטנעמ א ךיז ןביירשראפ ןעמוקעגניירא זיא לָאמניײא
 .סערדא ןייז טגערּפעג ןוא ןעמָאנ ןייז טנכייצראפ טָאה דיקפ רעד

 .טרעפטנעעג רענעי טָאה -- הריד ןייק ןענופעג טשינכָאנ ךיז בָאה'כ --
 .רעדעפ יד טגײלעגקעװַא טָאה דיקּפ רעד
 וד יצ ,ןסיו ךיא ןעק ױזַא יװ ?ןביירשרַאפ ךיד ךיא לָאז ױזַא יו --

 ?ןָאיאר ןיימ וצ טסרעהעג
 ףיוא טקוקעג טָאה םיסנ .ןגייוש רעװש א טימ ןגיושעג טָאה שטנעמ רעד
 ןטימ ןיא ןיוש ןבָאה סָאװ ,רָאה עדנַאלב ןוא ןעלקניו עפיט ,ןרעטש ןכיוה 7
 ןוא טשטיינקעצ קרַאטש ןעװעג םיא ףיוא זיא דמעה סָאד .ךילפ ַא טקעדעגוצ
 םיסנ .טעבעג א ןעגנַאגעג זיא ןגיוא ענעפַאלראפ-ךעליולב ענייז ןופ .ןייר יד
 :טשימעגניירא ךיז טָאה

 ןרעדנע וטסעװ ,הריד א ןעניפעג טסעװ .סערדא ןַא םתס םיא ביג --
 ענעגַײא ןייז טגָאזעגרעטנוא םיא טָאה םיסנ .ןגיושעג ץלא ךָאנ טָאה רצנעי

 ןבירשראפ טָאה דיקפ רעד .סערדא
 ןיגניהא ךעלקריו רע לָאז רשפא זא ,ןלַאפעגנייא ןעמיסנ זיא רעטעפש

 רעטַײװצ .העד טימ ןוט וצ סָאװ טשינ ךָאד ןבָאה יז .טייל עטלא יד וצ ןעניווו
 רע ,יזנכשא ןא רעבָא ,רעמערא ןא ןייז וצ סױא טעז רע זא ,תמא .בוטש
 ןטעבראפיורא ךיז טצוװ

 טלָאצעגניײא וליפא טָאה סָאװ ,יזנכשא םעד ןעמונעגפיוא ןרעג ןבָאה טייל עטלַא יד
 םיא ןופ ןעװעג רעװש רעטיײוװ זיא טרָאװ .א רעבָא .סיוראפ שדוח א ראפ
 ןוא .געט .עצנַאג .ףסוי טסייה .רע זא .,טסוװעג רָאנ טָאה ןעמ .ןגירקוצסיורא
 ןביײרש טּפָא טגעלפ ,ןרעדנא ןכָאנ סאריּפַאּפ ןײא טרעכױרעג רע טָאה טכענ
 .עקירעמַא ןופ ץעגרע ,ןטרעװנָאק עקיד עכלעזַא ךיוא ןגירקקירוצ ןוא ווירב עגנַאל

 טרעגָאמעגסיוא ןרָאװעג ,רעקיטעמוא ץלא ןרָאװעג גָאט ןדעי טימ זיא םיסנ
 ןטלא ןייז ןופ ןעמוקַאב טָאה רע סָאװ ,שישאכ םוצ ךיז ןעמונעג רעדיו ןוא
 םיא טכַאמ .שישאכ .רעד יװ ןעועג טָאה החונמ .טידערק ףיוא רעלעטשוצ
 אה רענעי ןעו ,טשינ םִיא טָאה רע ןעװ ,זיא רעגרע ךָאנ רע-ִצ ,שטנעמ סיוא
 ר ףהחונמ וצ סעכ םעד טזָאלעגסױא טָאה םיסנ ןוא ןבעג וצ  טרעהצ זגפיוא
 .שישאכ םעד ןעמענ לָאז רע ,רעסעב ןיוש .ןגָאלש יז ןעמונעג סָאװראפ ןֵצ ןוא
 ךיילג םיא טָאה סע ןוא ןוט וצ ךוזרַאפ ַא םיא רַאפ ןעוװעג גונעג זיא סע
 טלעװ יד ןוא רעטיל ןוא רָאלק טליפרעד ךיז טָאה רע .טייקיאור א ןעמונעגמורג
 סאקיעלוס ןעמוושעגפיוא ןענעז לקניו א ןופ .ןריטסיזקע וצ טרעהעגפיוא טָאה
 טימ .ַאזַא .עקידרעיײפ .ַא ,יז זיא ןצנַאגניא ןוא ןגױא עקידנענערב עקידנכַאל
 ,םיא וצ ךיילג ןגיולפעג ,ןעלגילפ

 ןא ןהחונמ ןציז ןעזרעד .טמלוגעג ,תוחוכ ןָא ןגיל ןבילבעג רע זיא רעטעּפש
 ןוא ןאקיעלוס ןיא טנַאמרעד רעדיו ךיז רע טָאה ,ןענייו ןּוא עטעשטרוקעגנייא
 ענעגרָאברַאפ יד ןופ ןסײרסױרַא ןליוו ,ךיז ןעשטרוק ןטסיפ ענייז יו טליפרעד
 ןוא ץראה ןפיוא ןכַאמ רעגנירג לָאז סָאװ ,ירשעג סיױרג א סעּפע ןשינעפיט
 .ּפָאק ןיא דאשט םעד ןרעטיילסיוא

 ןוא ךראמ ןרעטצניפ ןיא ךיז וצ טקוקעג ,ןגױא יד טכַאמראפ טָאה םיסנ
 סָאװ .םיטש ריא טרעהעג .לגילפ עקידרעייפ יד טיִמ ןאקיעלוּס ןעזעג רעדיװ
 ,ךיא /?ביל סע וטסָאה יוזא .רימ ףױא טראוועג טשינ ,אה, :טציירעג ךיז טָאה
 יד ןופ ןגָאלשעגסױרא םיא טָאה סייוש א ןוא טצכערקעג םיסנ טָאה ..."ךיא
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 ןפי ןיא בוטש ַא

 םיא טבױה ץעמע :םיצולּפ רָאנ ..ןענעגרהרעד ,ןבײרטראפ יז לעװ ךיא, .רָאה
 .קראק םַײב

 יד ןיא ןרערט עסיורג טימ החונמ טגערפ -- ?וטסירש סָאװ ,םיסנ --
 .ןגיױא יד ןופ ןעלקניוו

 א ךיז טנעה ענייז ןבָאה לָאמַאטימ ןוא פמעט ריא ףױא טקוקעג טָאה רע
 ,ןוטעג ףרָאװ א ךיז טָאה החונמ .טרעמַאלקעגנײא םיא ,זדלַאה ריא וצ ןוטעג זָאל
 זיא םיסנ .ןוטעג סיוטש א םיא ןוא זדלאה ריא ןופ רעגניפ ענייז ןסירעגּפָא
 ןּפ לגָאה א ןוא טלעטשעגפיוא ךךיז דלַאב רעבָא ,טעב ןפיוא ןלאפעגקירוצ
 ַּכָאק ריא ףױא קידנלאפ ,דנילב ,ןטעג טָאש א ךיז טָאה סעקאלוק עּפמעט
 סָאװ ,רעּפרעק ריא טמיילעג ןוא ךרַאמ ריא טלמוטרַאפ ,ךיוב ןוא טסורב .,םינּפ
 ןפילטנַא וצ גנוגעװַאב ןייק וליפא טכַאמעג טשינ ,ןרעװ וצ ךיז ןסעגראפ טָאה
 !ה--י--ד--ע--ס :יירשעג-קערש ןפיט ַא קידנזָאלסױרא ,טנפעעג ךיז טָאה ליומ סָאד רָאנ

 ןפיא ץעגרע ןעוװעג זיא הידעס .ירשעג ריא ראפ ןקָארשרעד ךיז טָאה יז
 רעקירָאי-ריפ רעד טגעלפ אמא יד ןגָאלש ןעמונעג סָאה אבא רעד ןעװ .ףיוה
 ַא ןיא ץעגרע ךיז ןקעטשרַאפ ,בוטש ןופ ןפיױלסױרַא טלָאמעד הידעס
 טָאה רעטָאפ רעד זא ,טרעהעג טָאה רע זיב ןכירקסיורא טשינ ןוא ףיוה ןופ לקניוו
 .בוטש ןופ סיורא זיא רעדָא טקיאוראב ךיז

 ןיא זיא סע יו טרעהרעד ,שינעטלעהַאב ןיא קידנגיל ,הידעס טָאה גָאט םענעי
 ןפורעגנָא ךיז לוק דמערפ א סעּפע טָאה דלַאב ,ןרָאװעג ליטש ענדָאמ יוזא בוטש
 .טָארדעג ,טרעזייבעג ךיז טָאה לוק סָאד

 ןעזרעד ריט רענעפָא רעד ךרוד ןוא בוטש רעד וצ טרַאשעגוצ ךיז טָאה הידעס
 רע יװ ,רענעדנוצעגנָא ןא טייטש ,ןככש םייב טניוו סָאװ ,יזנכשא רעד ,ףסוי יו
 -בלאה םיא ףיוא טקוקעג טָאה רעכלעוו ,רעטָאפ ןפיוא ןפראוו טיירגעג ךיז טלָאװ
 רעװש זיא סע ןוא תירבע לענש טדערעג טָאה ףסוי .קירעגיײנ-בלַאה ,טריווראפ
 :טגערפעג םיא טָאה םיסנ .ליו רע סָאװ ןייטשראפ וצ ןעוועג

 ביג ?ןדנוצעגנָא יוזא ךיז טסָאה וד סָאװ ,קרַאטש יוזא ריד טלעפעג יז --
 ..ריד יז םענ ןוא תוריל טרעדנוה רעהא

 םיא לָאז יז ,ןענייו ןוא רעטומ רעד וצ ןלַאפוצ טלָאװעג ךיז טָאה ןהידעס
 םענרעזייַא םענופ דנַאר ןפיוא ןסעזעג זיא יז רעבָא .ןײגקעװַא טשינ ןוא ןסע וצ ןבעג
 ןוא ,טצכערקעג ,טעשעהעג ,ןפײלש יד םורא ןוא לױמ םורא ןקעלפ טימ לטעב
 ןוא ןפסוי ףיוא ןעמיסנ ןופ ןעגנורּפשעג ןעגעז ,ענעפָאלראפ ,ענטומ ,ןגיוא יד
 ףיוא .ןושל'ס ןריױלרַאפ שודיח ןופ טלָאװ רע יװ ,ןעזעגסיוא טָאה ףסוי .קירוצ
 :לכיימש רעזיב א ףיורא זיא םינפ סמיסנ

 ךיז רע טָאה -- ..ןשימ טשינ ךיז וטספראד ?טרעװ טשינ זיא'ס ,ונ --
 ..לייו ,הרומח ,ןעשטיר וצ ףיוא רעה -- ןהחונמ וצ טיירדעגסיוא

 קיטסאה זיא ,ןצראה ןרעטנוא ןוטעג ךערב א יו סעּפע ךיז טָאה ןפסוי ייב
 ויא ןוא עלייו א טמיוזעג ךיז טָאה ,בוטש ןיא ךיז וצ ןפָאלעגניירא ןוא סיורא
 םייב ןענַאטשעג ןזיא סָאװ ,לשיט םוצ ןעגנַאגעגוצ עילָאװַאּפ .ןעמוקעגקירוצ דלַאב
 ,לרעגיז סָאד ןוא ןטָאנקנַאב עטכיילגעגסיא עכעלטע טגײלעגקעװַא ,רעטצנעפ
 .טנַאה רעד ןופ ןעמונעגּפָארא טָאה רע סָאװ

 טימ רעסַאלב ַא ,םיסנ .ןגױא עטנפעעצ טימ םיא ףױא טקוקעג טָאה החונמ
 .טלעג סָאד טליײצעגרעביא ,לשיט םוצ ןעגנאגעגוצ זיא ,ןרעיוא עטרעקאלפעצ טיור
 טנַאה רעקניל רעד ןיא טלעג סָאד קידנטלַאה .תוריל רענעצ ןביז ןעװעג ןענעז סע
 .לרעגייז סָאד טכַארטַאב רעטכער רעד טימ רע טָאה

 !תוריל קיסיירד טרעוו זיא'ס --
 ןופ רוּפש ַא ןָא רעבָא ,סַאלב ןעוועג ץלַא ךָאנ זיא םיסנ .ןגיוושעג טָאה ףסוי

 : :טגָאזעג טָאה רע .טייקטלמוטעצ
 ןלָאצוצ ןוומ רימ וטסעװ ,ןיז טרעוו טשינ טעװ לרעגייז סָאד ביוא --
 : םייוו םוצ .טיירדענסיוא"'ךיז טָאה רפ
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 ץנַאק ןועמש

 .ייג ,ייג .טלָאצַאב טָאה רע .םיא טימ ייג טציא --
 ןענאטשראפ רעדיײא טליפרעד רעמ ,לטעב ןפיוא ןסעזעג ץלא ךָאנ זיא החונמ

 ךיײלק ריא ייב ךיז ןטלַאהעג ,ריא ןבענ ןעװעג ןיוש זיא הידעס .טעשעג ָאד סָאװ
 ,ףרַאש ייס ןעװװעג זיא קילב ןייז .ןפסוי ןופ ןגױא יד טזָאלעגּפָארַא טשינ ןוא
 ןופ יו ןרָאװעג ןענעז ןגױא עצראווש עקידוועריר סהחונמ זיולב .ןקָארשרעד ייס
 לוק סמיסנ .ןעלקניו-ןקלאב יד ןיא סבעוװניפש םעד ףיוא טקוקראפ ןוא זָאלג
 :רעדליוו ,רעקירעזייה ןרָאװעג זיא

 יח ,ייג לב טי

 ףסוי ןוש זיא ,הדובעה תכשל ןיא ןעמוקעג סנגרָאמוצפױא זיא םיסנ ןעוו
 -גירא זיא דלאב .טעשטרובעגרעטנוא סעפע רע טָאה "םולש, סמיסנ ףיוא .ןעוועג
 ןגיושטנַא עליו ַא ןענעז עלַא .ןעמָאנ ספסוי ןפורעגסיוא ןוא דיקּפ רעד ןעמוקעג
 םעד טשטעװקעגוצ ןסאלעג טָאה רע .קיאור ןבילבעג ןיא םינפ ספסוי .ןרָאװעג
 ןעמענּפָא ןעגנאגעגוצ ןוא ןפראוועגקעוא ,טנאוו רעד וצ סאריפאּפ ןקידנענערב
 טכארטעג טלָאװ רע יװ ,טָארט םענעסַאלעג ַא טימ ןעגנַאגעג זיא רע ."הנמזה, יד
 קילב ןטלַאק םעד טימ טקוקעג ןבָאה ןגיױא עיולב ענייז .שרעדנא סעּפע רָאג ןופ
 ןוא ענדָאמ ןעזעגסיוא טָאה סע .ןגרָאז עלא ןופ יירפ זיא סָאװ ,שטנעמ א ןופ
 טשינרָאג םיא טלָאװ סע יו ,טשינ ךיז טליאא ָא רעד סָאװ ,טשיוטנא לסיבא טָאה'ס
 .טגירק רע סָאװ טעברא יד ןענַאטשעגנָא

 ןופ קידנעמוקמייהא .לסעג ןיא ןזיואב ךיז רעקיניוו ךָאנ טציא טָאה ףסוי
 ןעוועג קידנעטש זיא סָאװ ,שיט םוצ טצעזעגקעװַא ךיילג ךיז רע טָאה טעברַא רעד
 .ןיראגראמ טימ ןצלָאמשעג ,לפָאטראק לָאמַא ,פוז"ןרָאדימָאּפ א לָאמַא ,טיירגעג
 ןשארג רָאּפ יד ןופ ןבָאה טפראדעג טשינ גנַאל ןיוש יז טָאה ןובשח יז טול
 ללכב טָאה ןוא טגערפעג טשינרָאג רעבָא טָאה רע .ןבעגעג ריא טָאה רע סָאװ
 ךיילג ןסע ןכָאנ טָאה רע זא ,ןפָארטעג טָאה טפָא רָאג .טדערעג קיניײװ ריא טימ
 ביבאילת ןייק סופוצ קעװװא ,בוטש ןופ סיורא טרָאװ א ןָא ןוא טלעטשעגפיוא ךיז
 סָאד ןדנוצעגנָא ,ןפָאלשעג ןיוש ןענעז עלא ןעװ ,טעּפש ךיז טרעקעגמוא ןוא
 עגנאל יד ןענעיילרעביא לָאמַאכָאנ רעדָא ,ןביירש ךיז טצעזעגקעווא ןוא לּפמעל-שיט
 .עקירעמא ןופ טמוקַאב רע סָאװ ,ווירב

 ןייטשראפ טנעקעג טשינ ןפוא םושב טָאה ,עטלמוטעצ א ןעגנאגעגמורא זיא החונמ
 וליפא טוװרּפ ןוא טלעג ליפיוזא ריא ראפ טלָאצַאב טָאה יזנכשא רעד סָאװראפ
 ,ךיז טימ ןעמונעגטימ טָאה יז סָאװ ,לטעב ןפיוא ,תמא .ריא וצ ךיז ןרירוצ טשינ
 טזָאלעג לָאמ עכעלטע ךָאד טָאה יז רעבָא .םענייא ךָאנ רַאפ טרָא ןייק ָאטשינ זיא
 טראוועג ,דרע רעד ףױא טעבעגסיוא ךיז ןיילא ןוא לטעב ןיא ןפָאלש דניק סָאד
 טגיײלעגקעװא ןוא ןוטעגסיוא ליטש ךיז טָאה רע רעבָא .ןעמוקוצ רע טעװ רשפא
 ןילא סע רע טגנערב ירפרעדניא ןוא לקניו ןיא טייטש סָאװ ,טעב ןייז ףיוא
 .רעדמערפ א ןצנאגניא יו ,קעד יד סיוא טכיילג ,וצ-טעב ,גנונדרָא ןיא

 טוה רעבָא ,ךיה ןסקַאװעג זיא הידעס .רערעװש ץלא ןרָאװעג זיא דניק ןטימ
 רעבָא ,גילפ א יװ רע טָאה ןסעגעג ,סלָאמש א טַאהעג רע טָאה עלעזדלעה א .ןייב ןוא
 ,טנייוו יז סָאװרַאפ ןסיוו טלָאװעג אקווד טָאה .רעטלַא ןַא יו טגערפעג רע טָאה תוישק
 יד טָאה אבא עקידרעירפ רעד .טעברא רעד וצ קעװא טײג אבא רעײנ רעד ןעװ
 סעפע אמא רעד וצ ןעמוקעגניירא לָאמטפָא זיא ןוא טעבראעג טשינ טייצ עצנַאג
 ןסײהעג קידנעטש םיא ןוא ךייוו רעייז אקווד טדערעג ,ןגירשעג טשינ טָאה ,ןסעּפָא
 טָאה ,םירבח יד וצ ןייג טלָאװעג טשינ טָאה הידעס .םירבח יד טימ ןליּפש ןײגסױרַא
 רענעלאפעגנייא רעד ףיױא ןסעזעג רע זיא ,ןגָאלש םיא ןלעװ ייז זא ,טַאהעג ארומ
 זיא רע ןעװ ,רעטעּפש .ןטסַאקטסימ ןיא טלבארגעג רעדָא ,ףייה עדייב ןשיווצ רעיומ
 טליּפשעג .,ייז וצ ןעגנַאגעגניירא רע זיא ,ףיוה ןטייווצ ןופ ,ןההלב טימ רבח א ןרָאװעג
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 יפי ןיא בוטש ַא
 נעמט: וע שש ציט גע טעג: עיני יז דריי ר ר: נא טא ו י

 .ןפיוקראפ וצ ןגָארטעג טָאה רעטָאּפ ריא סָאװ ,ךעלזעלג ןוא ךעלדנייטש יד טימ ךיז
 א זיא ההלב .ריא ןוא םיא ןשיװצ דישרעטנוא םעד טסווורעד ךיז רע טָאה ריא ןופ
 ענרעזייא ןיא טצעזעגניירא ןוא עלעקעטש א יװ ןיד ןעוועג זיא סופ ןייא ,לּפירק
 : טגערפעג רעטומ יד רע טָאה קידנעמוקמייהא .טרעדורעצ םיא ןבָאה דייר עריא .ןרעמאלק

 ?ןרָאװעג ןריובעג ךיא ןיב יוזא יװ ?רעדניק ןריובעג ןרעװ יוזא יו ,אמא --
 רעד טימ ןוטעג ךַאמ ַא רעבָא טָאה ,ןוט פאלק א טלָאװעג םיא טָאה החונמ

 :טגָאזעג ןוא טנַאה
 .רעדניק ןעגנערב ןוא ןעארק עצראווש עסיורג עכלעזא ןעמוק סע --

 ?רעדביק יד יו ןעמענ ןעמאוושפ -

 ךיז יז טָאה דלַאב ,עטשוחעצ א ןענַאטשעג רעטֹומ יד זיא סעגר עטלייצעג
 :לוק דלימ ןוא ליטש א טימ ןפורעגנָא

 סעמַאמ ..רעדניק ןעגנערב ןעָארק זַא ,תמא טשינ זיא סע ,סניימ דניק ,ןיינ --
 .ןצראה ןרעטנוא ייז ןגָארט

 יוזא יו -- ןגוא יד טנפעעצ טיירב לגניי סָאד טָאה -- ?ןצראה ןרעטנוא --
 ?ןיהא -ייז ןעמוק

 .קעוא טרָאד סע טגייל טָאג --
 ?אבא ןא ןבָאה דניק סעדעי זומ יצ --
 ןזייוסיורא טלָאװעג טשינ רעבָא סע טָאה ,קירעױרט ןרָאװעג זיא החונמ

 :טגָאזעג ןוא
 ןטאט א ןבָאה וצ טוג זיא'ס .ָאי --
 ?!ךעלדיימ ןוא ךעלגניי ןפַאשַאב טָאג טָאה סָאװראפ --

 ןדעראפ טלָאװעג םיא החונמ טָאה -- ?טרימשעגסיוא יוזא ךיז וטסָאה ווו --
 ?בלאווש אזא וצ סע טמוק ןענאוונופ .ןשינעגערפ עיינ ץלא טַאהעג טָאה הידעס רעבָא
 סההלב .תודוס םיא ראפ ןטלַאהַאב ענעסקאוורעד יד זא ,טסוװעג טָאה הידעס
 ףיוא טָאה אבא ריא ןוא טָאה רע סעטַאט לפיוו טגערפעג לָאמַא םיא טָאה רעטומ
 ? סָאװרַאפ .רזממ טגָאזעג םיא

 רעגנוה רעד ןעװ ,ןפיֹול וצ ןעמוקעג .בוטש ןיא ןסעזעג קינייװ רע זיא גָאטיײב
 ניק סָאד זַא ,ןדירפוצ ןעוועג זיא רעטומ יד .טעשטוקרעד קרַאטש ןיוש םיא טָאה
 :קידנגָאז ,ןפָאלעגסיױרא ןוא התפ יד טּפַאכעג לענש טָאה רע .ךיז טליּפש

 .אמא-אבא ןיא ךיז ןליּפש רימ .טייצ ןייק טשינ בָאה'כ --
 ?סָאד ריא טליּפש יוזא יו ?סָאװ ןיא --
 רעד ןיב ךיא -- טרעפטנעעג קיטליגכיילג לגניי סָאד טָאה -- ךעלנייוועג ,ונ --

 ,טעברא יד רילראפ'כ ןעוו ןוא ,טלעג גנערב ,טעברא רעד וצ טשרמולכמ ייג ,אבא
 .יזנכשא ןא וצ אמא יד ךיא ףיוקראפ

 -ראפ א ןציז ןבילבעג זיא החונמ ןוא ןפָאלעגסױרא ךיילג זיא רעניילק רעד
 .רעלדנעה ןופ ןעיירשעג ןעגנאגרעד ןענעז ןסיורדנופ .ןשינעטכארט ןיא עטרעווילג
 ןסָאלשעגוצ טָאה יז ןוא זדלאה ןיא קילױנק ןעוועג זיא ריא .רעלטעב א ןופ גנאזעג א
 סעּפע ןרעלק ןבױהעגנָא טָאה ,שינרעטצניפ רענעגייא רעד ןיא ןבילבעג ,סעיװ יד
 יז ןוא בוטש ןיא רעטצניפ זיא'ס .ףסוי :םולח א ןיא רעבירא זיא סָאװ ,קנַאדעג א
 ןעשודנָאלב רעגניפ עריא ןוא רעּפרעק ןקידנעירב ןייז טליפ ,טעב ספסוי ןיא טגיל
 ןעשזדנאלב ,טסורב ,זדלאה םוצ ,ךעלדעל-ןגױא יד רעביא ,ןפיילש ענייז רעביא םורא
 ..ןאד ןוא ,טיוה יד ןָא ןריר ייז םיוק ,םיוק ,טכייל יוזא

 רעטצניפ טכַאמעג ,ןפָאלש ירפ טגײלעג דניק סָאד יז טָאה טכַאנרעדפיוא
 טימ .ןפָאלעשגנייא טשינ זיא יז .טעב ספסוי ןיא ךיז טגילעג ןוא בוטש ןיא
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 ץנַאק ןועמש

 ןגָאז םיא טעװ יז סָאװ טכארטעג .ןעמוקנָא ןיײז ףױא טראוועג ןגױא ענעפַָא
 ןסעיוראפ .טעב ןייז ןיא טגיילעג ךיז טָאה יז סָאװראפ ןרעזיײב ךיז טעװ רע ביוא
 טשינ לָאז רע ,םיא יז טעװ ןגָאז רעבָא ?ריא ראפ טלָאצַאב טשינ ןעד רע טָאה
 יז טייטשראפ ,סאג ןיא טלטעב סָאװ ,ןטַאט ןדנילב א טָאה יז לַײװ זא ,ןעניימ
 דניק ריא ףױא לָאזמ ,טשינ ליװ יז ןוא ,ןעיורפ עשיזנכשא יד ןופ רעקינייו
 ,רזממ ןפור

 ךָאנ זיא יז זא .,ןזיועגסיוא ריא ךיז טָאה רעטצניפ רעד ןיא יוזא קידנגיל
 ץלא .אניק ןיא יז ןטעב ,ריא וצ ךיז ןראש םירוחב עגנוי ןוא ,תרזוע ןא ,לדיײמ א
 סָאד טשרע .,דניק סָאד ,ןעמיסנ טימ ןבָאה הנותח סָאד :ךָאנרעד ןעשעג זיא סָאװ
 טוג יֹזַא זיאס .תוכשח רעד ןיא ןענורעגסיוא יוװ זיא ,ןפסוי וצ יז ןפיוקרַאפ
 ..ןפסוי ריא ףיוא ןטראוו ןוא ָאד ןגיל וצ

 ,ןראמאק ןופ ןעמושז סָאד טרעה ,ךראש ןדעי ןיא ןייא ךיז טכרָאה החונמ .ליטש
 :עידָאלעמ עשיבארא ןא טמורב עמַאמ עטקעוװװעגרעביא ןא .דניק א ןופ ןענייוו סָאד
 טָאה יז .ריט ןיא לסילש ַא טימ ןעלבארג טרעהרעד יז טָאה לָאמַאטימ .א--א--א
 .ןרעיוא יד טציּפשעגנָא

 סָאד ןדנוצעגנָא ,רעגניפיץיּפש יד ףױא ןעמוקעגניירא דימת יו זיא ףסוי
 עטקעדעגרעביא ןא ,ןהחונמ ןעזרעד רעטפילבראפ א ןוא טעב ןייז ייב לּפמעל עניילק
 -ךעּפ עריא .ןגױא יד וצ זיב קעד רעטלמילבעג רענעגיוצעגרעביא-שירפ רעד טימ
 ףשיק ןסייוו-יינש ןרעביא ןפרָאװעצ ןעוועג ןוא טצנַאלגעג ןבָאה רָאה עצראווש

 גַאי א ןהחונמ ףױא ןבָאה .,טייקטפילברַאפ ספסוי ,טכיל עקידמיצולּפ סָאד
 סָאװ ,ץלא .רעגעלעג םענופ ףױא-ּפאכ א ןבעגעג ךיז טָאה יז .קערש טימ ןוטעג
 סעּפע טלמרומעג טָאה יז ןוא ןדנּוװשרַאפ זיא ,ןגָאז וצ םיא טיירגעגוצ טָאה יז
 ךיז דניק סָאד טָאה רעדורעג םענופ .ןסע וצ םיא ןבעג ,ןטראוו ,טייקדימ ןגעוו
 טָאה ,לטעב םוצ ןעגנורּפשעגוצ זיא החונמ .ןוטעג-ןךייוו א טָאה ,ןקעוו ןעמונעג
 ןעו .טליטשעגניא סע ,לכעליימ סָאד טשיװעגּפָא ,דניק םוצ ןגױבעגנָא ךיז
 .ןפסוי ןיא טּפַאלקעגנָא ךיז לסקא רעטעקאנ ריא טָאה ,טלעטשעגפיוא ךיז טָאה יז
 ריא רעביא םערא ןייז טליפעג ןוא םיא וצ םינפ ןטימ ןוטעג-יירד א ךיז טָאה יז
 ריא ךיז טגיוב ןגעוװטסעדנופ .טשינ טקירד רע רעבָא ,םערָא רעסייה א ,ןקור
 טליו סע ,רעביא ןעייג ןגיוא יד ןוא טסורב ןייז ףיוא טלַאפ ּפָאק ריא ,ןקור
 .ןענייוו ךיז

 םענעטלאהעגנייא טימ ןגעלעג זיא החונמ .טכיל סָאד ןשָאלראפ טָאה ףסוי
 זיא -עּפרעק ריא .סיוא ךיז טוט ףסוי יו רעטצניפ רעד ןיא ןעזעג ןוא םעטָא
 -ייוש ןגעלעג ןענעז ייז ןוא ןעמונעגמורא יז טָאה ףסוי .דיירפ טימ ןרָאװעג לופ
 טליפעג ,קילב ןקיצנַאלג ריא ןעזעג רעטצניפ רעד ןיא טָאה ףסוי .טייהרעקידנג
 יו טרעהעג ןוא בייל ריא ןופ טכױהעג טָאה סָאװ ,טייקמעדאוו עקידנקעמש יד
 ןעועג ךיוא זיא ןײלַא יז .דײר עכעלדנעטשרַאפמוא שילרעטסיױא טעשטּפעש יז
 .רעגניפנציּפש יד טשוקעג ןוא טנַאה ןייז ןביוהעגפיוא טָאה ,טניוטשרעד יו

 ןפָאלשעגנייא זיא ןוא טסורב ןײז ןָא ּפָאק נעד טרַאּפשעגנָא טָאה החונמ
 זיא ץלא -- ןוא טייקצראוש רעד ןיא טקוקעג טָאה ,ךאוו ןבילבעג זיא ףסוי
 ןבעל טכאמעגכרוד ץנַאג ןײז ןעזעג ךיז ראפ טָאה רע .קיטכיזכרוד ,ליוה ןרָאװעג
 טלּפענקעצ א ןיא ,רעטשוחעצ א ןעגנַאגעגמורא זיא רע ןעװ ,טלָאמעד ןֹופ
 ןא ןופ םש א טאהעג ןוא טקוראפ לטיה סָאד ,טרעביושעצ תואיּפ יד ,לטאלאכ
 ןא ןופ ןעמָאנ א ןגָארקעג ןוא רשיה ךרד ןופ ּפָארא רע זיא רעטעּפש .יוליע
 טכוזעג ,םלוע יליבש ןיא ,םיכובנ הרומ ןיא טפיטראפ ךיז טָאה ,ןטרעלקעגפיוא
 ץרא טרעבארעד א ןגעװ ךַאװ רעד ףיוא טמולחעג ןוא ןבעל ןופ תילכת םעד
 רעד רָאג ןיא רעטכיד ןופ ןעגנוזאב ןרעוװ סָאװ ,ןטייהנייש עשידיי ןגעוו ,לאּרשי
 ןטימעסיטנא ןענעז ןקאלָאּפ יד זא .,ןטלַאהעג רע טָאה טנעדוטס סלא- ןיוש .טלעוו
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 ופי ןיא בוטש ַא

 טָאה רע .טסייג ןשידיי ןופ תורצוא יד טשינ ןענעק ײז סָאװ ,רַאפרעד זיולב
 עשילוּפ יד ןיא טקישעגרעביא ןוא ןיקסוװָאכינרעשט ,ןקילַאיב טצעזעגרעביא
 .תומולח עלא וצ טכַאמעג ףוס א ןוא המחלמ יד ןעמוקעגנָא זיא סע .סעיצקאדער

 ןרעײלש עױלב ןיא ןליהנייא ךיז טזָאלעג ,ןעלמירדנייא ןעמונעג טַאה ףסוי
 עלַאמש ריא ,טלַאטשעג סאלאל ןליישסיוא ןעמונעג ךיז טָאה טיײקױלב רעד ןיא
 יד .טניז ייברַאפ ןענעז רָאי ןצפופ .רָאה ענעדלָאג ןוא זדלַאה רעגנַאל ,רוגיפ
 עטצעל עריא .קסלעגנַאכרַא ןיא בוטש ןופ ןעמונעגסױרַא םיא ןבָאה ןטסידוװַאקנע
 רע זיא רָאי ףלע ."קיביײא ,ריד ףיוא ןטרַאװ לעוװ ךיא, :ןעוועג ןענעז רעטרעוו
 ןרעדָאפ טגעמעג רע טָאה יצ .ןסיוו וצ ךיז ןיפ ןבעגעג טשינ ןוא רעגַאל ןיא ןעוועג
 ןוא קיצומש ןעוועג עגַײט רעד ןיא טרָאד זיא רע ןעװ !ןטרַאװ לָאז יז ,ריא ןופ
 ..טבעלעג ךייר אמתסמ ,עקירעמַא ןיא ןַאמ ריא טימ טניווװעג ןיוש יז טָאה ,קיצערק
 טרעלקרעד ןפָא סע טָאה .ןבָאה וצ ביל טרעהעגפיוא טשינ רעבָא םיא ךָאד טָאה יז
 יז טָאה סיוועג .עקירעמַא ןייק ןעמוק לָאז רע ליוו יז .ךיז ןעייגעצ ייז ןוא ןַאמ ריא
 רָאפ ךָאנ יאדווא ךיז טלעטש יז ?טרָאד ןייז טעװ סָאװ .ןעמוק וצ רעהַא סָאװ טשינ
 .ןשױטנַא ךיז יז טעװ ,יױא .טנעמַארעּפמעט םענעי טימ ,ץעיװַאסַארק ןקילָאמַא םעד

 רערעטייה ןעװעג החונמ זיא ,טעברַא רעד וצ ןײגקעװַא ספסוי ךָאנ ,סנגרָאמוצ
 ףסוי זַא ,טלייצרעד ךיילג םיא יז טָאה ןעמוקעגנײרַא זיא םיסנ ןעוו ןוא דימת יו
 ןפיוא ,רעטריװרַאפ ַא טפַאגעג טַאה םיסנ .טכַאנ עצנַאג ַא ןפַאלשעג ריא טימ זיא
 טָאה ןוא ןעלקניוו ןגיוא עריא ןיא טייקיטסול עכעלבייוו יד ןעזעג ,ריא ףיוא ,לטעב
 טימ ,קידנגייווש ןוא טלעטשעגפיוא ךיז רע טָאה דלַאב .טצעזעגקעוַא רעוװש ךיז
 .בוטש ןופ סױרַא ,טירט ערעווש

 ןענַאטשעג זיא סע .ןזיועג טשינ ךיז גָאט ןצנַאג םעד ןוא ךיז וצ קעװַא זיא רע
 ןענעז רעטצנעפ ןוא ריט סָאװ ,טרעדנוװעג טשינ ךיז טָאה רענייק ןוא ןיסמח ַא
 ייב טּפַאלקעגנָא טָאה רע ןוא טנפעעג ריט יד ךיז טָאה ןוצטכַאנרַאפ .טכַאמרַאּפ
 רעבָא ,זיא'ס רע טגערפעג טָאה יז .רעלטעב רעטינעג טשינ ַא יװ ,ליטש ,ןההונמ
 ,טנפעעג טָאה החונמ .שינעמורב ךעלטיידמוא ןַא ןעגנַאגרעד זיא טייז רענעי ןופ
 ,רעסַאלב ַא ,רעטרעבױשעצ ַא ןענַאטשעג זיא םיסנ .ןקָארשרעד םיא רַאפ ךיז טָאה
 עריא ןיא ןעזעגסיוא טשינ רע טָאה לָאמנייק ךָאנ רעבָא ,קַאב רענעגעלעגּפָא ןַא טימ
 -רעטניה ףיוא ןטערטעגּפָא זיא החונמ ןוא טמעטָאעג רעווש טָאה רע .זיר ַאזַא ןגיוא
 .ץכעלייוו

 -רעהַא זיא רע סָאװכָאנ טסוװעג טשינ טָאה םיסנ .ןגיושעג ןבָאה עדייב
 .ןליוו ןייז ןָא יו ,לעװש רעד ןיא טרעמַאלקעג ךיז ןבָאה סיפ יד רעבָא .ןעמוקעג
 :ןפורעגנָא ךיז עטשרע יד טָאה החונמ

 ?ריד טימ זיא סָאװ ,םיסנ --
 םיא טָאה החונמ .קעװַא זיא ,טיירדעגסיוא ךיז טָאה ,טרעפטנעעג טשינ טָאה רע

 .ןפורעגקירוצ טשינ רעבָא ,טקוקעגכָאנ
 החונמ .ןעמוקעגנָא זיא ףסוי ןעוו ,טילגעציטיור ןעוועג ךָאנ זיא למיה רעד

 ןשַאװּפָא םוצ ףייז ןקידעקעמש ןוא ךוטנַאה שירפ ַא ןגָארטעגנגעקַא םיא טָאה
 -עגקעווַא ןוא שיט םוצ טיירגעג ,ןעלּפַאצרַאװש עקיטסול טימ םיא ףיוא טקוקעג
 .עקירעמַא ןופ ןעמוקעגנָא טנייה זיא סָאװ ,ווירב ןטנפעעג-טשינ םעד םיא רַאפ טגייל
 עטקורדעג יד רעביא ןגיוא יד טימ ןפָאלעג קיריג ןוא ןסירעגפיוא ךיג םיא טָאה ףסוי
 :טגָאזעג טָאה רע .רעטבעלעגפיוא ןרָאװעג זיא םינּפ ןייז .תורוש

 .עקירעמַא ןייק ...ןַאלּפָארע ןפיוא טעליב ַא ,ןעלָאל ןופ זיא סָאד --

 ךיז טָאה בוטש יד ןוא ןקעלפ עלעקנוט ןפָאלעג ןענעז ןגיוא סהחונמ רַאפ
 ַא ןוטעג ךיז טָאה יז .לעזורַאק ַא יװ ,םורַא ןוא םורַא ,ךעלעמַאּפ ןעיירד ןעמונעג
 טָאה ,שיט קע םייב לקנעב ןפיוא טצעזעגקעװַא ךיז טָאה ןוא ןלַאפוצמוא יװ ,גיוב
 + = =-4ה ןרעטיצ רעגניפ עריא יו ןעזרעד טָאה ףסוי ןוא לפעל א ןעמינעג



 ץנַאק ןועמש

 םיא טרעװ ןושל סָאד יװ טליפרעד רָאנ ,ןגָאז סעּפע טלָאװעג ריא טָאה רע
 -רעדיו טימ לופ ןעװעג זיא סָאװ ,טייקליטש ַא ןטָארטעגנײרַא זיא סע .ןעמונעגּפָא
 ,היליתּפ רעד ייב ןערָאּפ ךיז ןעמונעג ןוא טלעטשעגפיוא ךיז טָאה החונמ .תולוק
 -קעװַא ןוא ּפוז רעלעט .ַא ןסָאגעגנָא טָאה יז .ןשָאלרַאפ ןוא ןדנוצעגנָא ,טעּפמָאּפעג
 טימ רעלעט ןיא טּפַאלקעגנָא ךיז טָאה לפעל ןייז .שיט ןפיוא ןפסוי רַאפ טלעטשעג
 :טגערפעג טָאה יז .ךליהּפָא םענדָאמ ַא

 ?קעװַא וטסרָאפ ןעוו --
 .טנעו יד רעביא ,טייוו רעד ןיא ץעגרע טקוקעג ןבָאה ןעלּפַא עיולב ענייז
 .ןכָאװ עכעלטע ןרעיוד רָאנ טעוו'ס --
 טַאהעג ךיז ןיא טָאה ,ןעמונעגמורַא ןדייב ייז טָאה סָאװ ,טייקיטכעממוא יד

 :טגָאזעג ליטש טָאה החונמ .רַאמשָאק ַא ןופ סעּפע
 ...קעװַא ךיוא זיא םיסנ --
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 2" עא 1 1

 טיי היי



 ןאמכאר ביל

 היוול יד
 סיורא ןיא סָאװ ,הטימ רעד ךָאנ .ליטש ןעװעג זיא .ש ןופ היוול רעד ףיו *

 ןבָאה טייל-אשידקיהרבח ריפ .טנייועג טשינ רענייק טָאה ,לביטש-םיתמ ןופ
 היול יד רעדייא .טעקנַאלבעגכָאנ ךיז טָאה רעטיילגאב ןייא ןוא הטימ יד ןגָארטעג
 -םיתמ ןופ ןריט עטלארּפעגפיוא-טיירב יד ראפ ,סאג רעד ףיא טָאה ,קעװא זיא
 וא ,היהי הנש ןב םא םדא, :ןעגנוזעג ,לדרעב טױר א טימ ןזח רעראד א ,לביטש
 ."היהי היה-אלכ .ול ןורתי המ -- היחי םינש ףלא

 .לוק קידנפעלשנייא סיז ןייז ןופ ןרָאװעג ןגיוצעגוצ ןענעז רעייגייבראפ
 טָאה סאגיטּפיוה לקיטש א זיולב .ןסאג עקיטייז ךרוד ןעגנאגעג זיא היוול יד

 ןבָאה ייז .טירט יד טימ טרעטנאלּפעג טָאה רעטיילגאב רעד .ךרודא טזומעג יז
 .טָאטש רעייז ןופ עטצעל ייווצ יד ןעוועג ןענעז יז .ןפָארטעג טשינ ךיז רעירפ גנַאל ןיוש

 טבעל טָאטשמיײה עטכארבעגמוא ןייז זא ,טסוװעג טָאה רעטיילגאב רעד
 געט ייווצ טימ יז זיא קילב ןטרעווילגראפ סניש ןיא .םיא ןיא זיולב ןָא טציא ןופ
 .ןרָאװעג ןשָאלראפ קירוצ

 ןרעביא ךַאד ןטצעל ןייז רעטנוא -- לביטש-םיתמ ןיא ןגעלעג געט ייווצ זיא .ש
 ןיילק ַא טימ .טסעמלאּפעג םיא טָאה ןעמ ,קנַאש-ליק רעד ןיא ןריורפעגנייא -- ּפָאק
 -ימוג עזָאר טימ :לקעד-חומ סָאד טגעזעג ךוטראפ ןסייו א ןיא רענייא טָאה לגעז
 ןעמ טָאה רעטעּפש .ןדייועגניא ךיוב ענעטינשעגפיוא יד ןיא טרעטשינעג רעגניפ
 יד רעביא ,ךעלייל םענופ ןקע יד ןדנובראפ ,ךעלייל סייו א ןיא טלקיוועג ןענייש
 טקורעגניירא תמ םעד רעדיוו ןוא ,ןפיילש עטכַאמעג-סיורג ןיא ,טנעה ענעגיוצעגסיוא
 .היול רעד וצ זיב ,קנַאש-ליק רעד ןיא

 ,ירפרעדניא דלַאב טנייה טָאה רע ןעוו זא ,טנַאמרעד ךיז טָאה רעטײלגַאב רעד
 ;נונױטשרעד יד טָאה ,דרָאמטסבלעז סני.ש ןגעוו טרעהעג ,טעב ןיא קידנגיל ךָאנ
 רעד טרעיױהעג םיא ןיא טָאה גנוניױטש רעד טימ ןעמַאזוצ .קילבנגיוא ןא טרעיודעג
 תעב :;טייקיבײא ןא טױט -- ןָא עגר רעד ןופ זיא רבח ןייז זא ,ןײזטסוװַאב
 רע .עימומ רעטרעווילגראפ א ןופ ּפָאק םעד טגעזעג רענעי טָאה עיצקעס רעד
 ןזױה יד טשרעוצ ,קילײא ,המחלמ רעד טניז רעגייטש ןייז יו ,ןוטעגנָא ךיז טָאה
 סיפ עסעװראב יד טימ ןפיױל טשינ רע לָאז ,ןעמ טגָאי םיוק -- ךיש יד טימ
 טרעבקעעג םיא ןיא טָאה ,ךיז ןּפַאכפױא םעד טניז טנייה .רענייטש עקיציּפש יד רעביא
 .ורמוא ןַא

 -ךעלגנעל ,עױרג יד ףיוא ךיש יד טימ ןטארטעג טציא טָאה רעטיילגאב רעד
 ךייו ךיז ןבָאה רענייטש יד .ײסָאש ןופ רענייטש עטרעטסאלפעג ,עקיטנאקריפ
 .טארט ןייז רעטנוא ןגיובעג

 סָאד ,טסוװעג טָאה רע .יױרפ ערעטלע ןא טנייועג טָאה הטימ רעד םורא
 ןופ ,ןסַאג עגנַאל יד ףױא ,סמערא יד רעטנוא יז ןריפ סע .עמאמ סניײ.ש טנייוו
 .ּפעצ עניורב יד טימ לרעטסעווש גנוי ןייז ןוא רעטָאפ סניײ.ש ,ןימלע-תיב םוצ טָאטש

 ַא ןיא יװ ,טליונקעג ךיז ןבָאה'ס .הטימ רעד םורא טקירדעג ךיז טָאה ןעמ
 ןסירעג ךיז טָאה עדיז א סני.ש .תולוק עטפמודראפ-םוטש ,רעמינפ םורא עראּפ
 .םיא ףיוא ןפראוו ךיז טלָאװעג ,תמ םוצ

 ףיוא ןטינשעגּפָא .ש טָאה טוט ןייז ךרוד זא ,טסווװעג טָאה רעטיילגאב רעד
 .תרכ רעיײז סיוא ָאד ןרעמָאי תורוד עקידרעירפ יד .עזג ןייז ןופ ךשמה םעד קיביײא
 ןטכַארט עטמעשראפ טימ ,ןצראווש ןיא ןעיײג סעבָאב עקידתורקע יד

 .ףוג ןייז ןופ טייקירעביא יד טליפרעד טָאה רעטיילגאב רעד
 טָאה רעטיילגאב רעד .עטקיטעּפשראפ ןעמוקעגכָאנ ןענעז הטימ רעד רעטניה

 .טרעדנעראפמוא ,שירפ ןבילבעג ןענעז ייז .טָאטשמיײה רעייז ןופ םירבח סניי.ש ןעזרעד
 טָאה רע יװ .ןענעקרעד טשינ םיא ןלעוו יײז .ךיז ףיוא ןוטעג-קוק ַא טָאה רע
 !טרעטלעראפ ךיז
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 ןַאמכָאר בייל

 יד ןטלַאהרעד םיוק טייל -אשידק-הרבח ריפ יד ןבָאה טפַאשגנע רעד ןיא
 .הטימ עקידנרעוװשּפָארַא

 ןעװעג זיא סע .סַאג-טּפױה רעד ןופ גנַאגכרוד לקיטש ןפיוא סױרַא ןענעז יז
 .ראוטארט ןפיוא רעצופ-ךיש א .טנגערעג טכייל טָאה ןוז רעד ןיא ןוא ,קיטכיל-קינוז
 רעד טימ ןזײרּפש סָאװ ,סיפ יד טקוקעגכָאנ ,ןגיוא יד קידנביוהפיוא-טשינ ,טָאה
 ,ךיש רָאּפ א ןעזרעד טָאה רע .ךעלרינש-ןגער ערעטיש יד ןשיװצ ,היוול רעמַאזנייא
 יַּפַאק א רע טָאה ךיג .הטימ רעד ךָאנ ךיז קידנּפעלש ,טנּפָארטאב ןרעװ סָאװ
 .לטסעק-ץוּפ םענרעצליה ןיא לטשרעב ןטימ ןוטעג

 .סָאטױא עקידנרָאפ ןשיװצ ןיירא זיא היוול יד
 טָאה'ס .ןרָאפרעביא טשינ םיא לָאז ןעמ ןבעגעגיגנוטכַא טָאה רעטײלגַאב רעד

 סָאװ .רעגניפ ץיפש א טימ ,ןטניה ןופ ,םיא ףױא טלטייט רעצעמע ,טכַאדעג םיא
 : !?םיא ףיוא ןייז זייב ןעד ייז ןענָאק

 לדײימ ךיוה א םורא ,ראוטארט ןפיוא ייבראפ זיא טנגוי עּפורג עכעליירפ א
 סָאװ ,היול רעד ךָאנ טקוקעג ןבָאה ייז .רעליש-עיזַאנמיג .ּפָאצ ןטױר ַא טימ
 .ךיז טרעטייוורעד

 טָאה םלוע רערָאּפש ַא .סאג רענעפָא ןא ףיוא סיֹורא היוול יד זיא םיצולּפ
 יד .טָאטש רעיז ןופ עלַא -- ךעלדײמ ,רעבייוו ,סרעטעפ .טּפוטשעג טציא ךיז
 ייב .ןבעל סָאד ןעמענ ךיז לָאז שטנעמ א ,טייצ יד טקנעדעג טשינ ןבָאה סרעטעפ
 .ןוטעג טשינ סָאד ןעמ טָאה ,ןטונימ עטסקידנכוסמ יד ןיא ,ָאטעג ןיא ייז

 ַאטעג ןיא .דרעב טימ סרעטעפ יד ףיוא טקוקעג טָאה רעטײלגַאב רעד
 ,דרָאב א ןָא ,רעטלע רעייז ןיא רע זיא טציא .ןדיי ערעטלע ןעװעג ןיוש ייז ןענעז
 !ךעלקינייא טַאהעג רשפא ךױא ןיוש רע טלָאװ טנייה .לגניי ַא

 רעד ןופ ארומ יד .םירבח ענעריולראפ ענייז ןעזרעד םיצולפ טָאה רע
 .ךעלגניי ןבילבראפ ןענעז ייז ךיוא .ןקילב יד ןיא טרעווילגראפ ךָאנ -- עגר רעטצעל
 .תורוש עטשימעגפיונוצ יד ןשיװצ ,טיירב רעד ןיא ,קידנגייווש ןעגנַאגעג ןענעז יז
 ןעגנאגעג רע ןזיא רעדמערפ א יו .טרעקעגּפָא ךיז ןבָאה ייז .טּפוטשעג ךיז טָאה רע
 .טייהדניק רעד ןופ תולוק טרעהרעד רע טָאה עגר ַא .ןטניה ָאד ,סיורָאפ ָאד

 ַא .סנּפָארט עטכידעג ןלַאפעג ןענעז'ס .טקרַאטשראפ ךיז טָאה ןגער רעד
 ןצראווש ןרעביא .רעכעד-ָאטױא עצראושיקיצנַאלג יד ןופ ןעגנורּפשעגּפָא זיא לגָאה
 רעד .ךעלסעבראילגָאה עטרעווילגראפ-יורג טישעג ךיז ןבָאה הטימ רעד ןופ ךוט
 .ךעלּפעל-ןגױא יד ףיוא ןלַאפעג טרַאה םיא זיא לגָאה

 ךיז לָאז היוול יד זא ,טלָאװעג טָאה רע .ןגיוא יד טכאמראפ רע טָאה לָאמַאטימ
 .סיורא טשינ ריא ןופ לָאז רע .טניוו ןסַאנ ןיא ןעיצ ןוא ןעיצ ױזַא

 טשטעװקעגנײרַא םיא יז טלָאװ רעצעמע יװ ,ןוטעג ייוו םיא ןבָאה ןגיוא יד
 .רעגניפ יד טימ

 קיניײװ ןעוועג ראוטארט ןפיוא ןענעז ,טרעהעגפיוא טָאה לגָאה רעד ןעו
 ףיױה ַא ןיא ןגיוצעגקירוצ ,הטימ יד קידנעעזרעד ,טָאה רעטָאפ רעגנוי א .ןשטנעמ
 ףיוא לּפעק סָאד טיירדעגסיוא טָאה דניק סָאד .לרעטעווס טור ַא ןיא דניק ַא ןיירַא
 זיולב רע טָאה ןעזעג תמא זַא ,ןובשח ןבעגעגּפָא ךיז טָאה רעטײלגַאב רעד .ךיז רעטניה
 ןבעל זיא ןָא טלמעד ןופ .טנּפָארטעגנײרַא שירפ םיא ןיא טָאה ץלַא .טייהדניק ןייז ןיא
 ,גנונָאמרעד רָאנ םיא רַאפ

 ןיא ןרָאי סני.ש ןופ ,עגנוי בור'ס ןעגנאגענ טציא ןענעז היװל רעד רָאנ
 ןקָאז יד ןיא טכיילשעג ךיז ןבָאה ייז .ָאטעג

 רעד טימ ,לָאמַא יװ ,קנאלש .סאג .רעוועשראו רעד ןופ .עווארעגרעב יד
 טָאה .ש .שיוק .א ןיא טגַײלראפ ,רָאה עצראווש עגנַאל ןוא ,טױה רעכעלניורב
 םעד ןופ ןעמענוצסיורא ידכ ,ןפורעג יז טָאה ןעמ יו ,טלייצרעד סנטצעל טשרע
 .רעטצנעפ ןפיוא ןביוא ןזיוואב ךיז טָאה יז .ןדיי עטּפַאכעג טימ זיוה ןטלגנירעגמורא
 .ץרַאה ריא וצ טקירדעגוצ ,רָאה עטעשָאלּפעצ יד ןיא סעגנעטס טימ ,עלעדיימ ריא
 עלעדיימ סָאד לָאז יז ,רעגניפ ןטימ ןוטעג-זיוו א טָאה רעציפָא רעשישטייד רעד
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 00 בעסט מוה שא א אלערט 0 רשימה
 יז טָאה ךעלקילבנגיוא ןוא ,ןײטש ןבילבעג עלייו א זיא יז .ךיז ןופ ןדיײשּפָא
 .זױה ןיא קירוצ ןיירא ,ןוטעג-יירד א ףראש ךיז

 .לטנעה םייב עלעדיימ ןטימ ָאד יז טייג טציא
 .עלהכלמ ,עקניזוק עקירעי-קיצנאוצ סני.ש טעילוטעג ךיז טָאה ייז ןבענ

 טריפעגכרוד רעגַאל ןיא ןעמ טָאה ,טסוװעג רעטיילגאב רעד טָאה ,רעּפרעק ריא ןיא
 ,שידניק ןבילבעג זיא םינפ ריא :טרעדנוװעג ךיז טָאה רע .ןטנעמירעּפסקע עלא
 ריא ןיא טזָאלעגרעביא טשינ ןטלָאוװ בייל גנוי ריא ןופ ןטייקטמעשראפ יד ךיילג
 .טיירש עדיײיז רעד סָאװ ,ןגָארטראפ טשינ טָאה יז .רוּפש ןייק

 ,לרוחב ראד א :קעײרד א ןענַאטשעג זיא ,לקיצָאטָאמ א ראפ ,ראוטארט םייב
 טכרָאהעגנייא ,ךעלעדיימ עפמערק ייווצ -- ןוא ;ךעלעצנאוו עקידנצָארּפשסיױרא-ןיד טימ
 -- = -- "ףייא גָאז ךיא ןוא, :ןבעגעג-ךַאמ א טָאה לרוחב סָאד .םיא ןיא

 .אכע םעד ןרָאפעגכרוד זיא היוול יד
 ,לרעטסעווש קירעינצכעז ןגייא ןייז ןגיוא יד טימ טכוזעג טָאה רעטיילגאב רעד

 ,ףיױה רעיײז ףיוא ןבָארגַאב יז טָאה ןעמ .רעטניװ ןסָאשרעד טָאה ןעמ עכלעוו
 .דרע רעטלַאק רעד ןיא ,ןטסירב עקירעטיצ-סייו יד טימ ,טעקַאנ

 לָאמנײק טָאה .ש .עטרבח סני.ש ,ןעדלָאג גנַארדעג ןיא ןעזרעד טָאה רע
 םיא ןיא טָאה יז .ריא טימ ןפיול ןייז ,קילב ןייז ןופ ןעיירפאב טנָאקעג טשינ
 ַא טָאה לוק ַא "!טשינ ליווכ !ןסישרעד ךימ לָאז ןעמ טשינ ליוו'כ, :טגָאלקעגניײרַא
 ןרָאװעג טקַאהעגּפָא זיא שטיווק ריא .ּפָאק ריא ןיא ןוטעג-ץנעבז

 ןטסטנעָאנ םעד יז טָאה ָאד עלא יד ןשיװצ זא ,טליפעג םיטניא טָאה עלדָאג
 .קיטיײז טראשעג ךיז טָאה יז .ש וצ תוכייש

 סָאװ ,ורמוא םענופ הביס יד הומ ןיא טכיטעגפיוא םיא טָאה לָאמַאטימ
 סיוא םיא ןדיימ זה ןופ םינכש יד :ןָא ירפרעדניא דלַאב ןופ .טנייה םיא טרעבקצ
 ?ןייז סָאד ןָאק סָאװ .געט עכעלטע ןיוש

 .טַאטשמיײה רעייז ןופ ןירערעל עכיוה יד ןפָאלעגנָא זיא עטעּפאסראפ א
 .ןגיױא יד ןסירעגפיוא טָאה רע .ןעמוקניירא ָאטעג ןיא .ש טגעלפ ריא וצ ךיוא
 ,רעניב עריא רעביא ןגעלעג ץלא זיא טיוה יד .ןייב ןוא טיוה ןבילבראפ זיא יז
 ןדלַאפ ןָא -- שובלמ ךַאלפ ,גנאל א יװ ,ּפָארא ןביוא ןופ

 רע ןעגנוראפרעד ןוא ןרָאי לפיו טימ ,טנכעראב טַאה רעטיילגאב רעד
 טרָאּפשראפ ןבָאה ייז ,טלײטעגּפָא ייז ןטלָאװ תורוד יו .רעבירא ייז רעביא זיא
 .טייקיביא ןא טימ ייז ןופ רעטלע טציא זיא רע .ןרָאי ערעטעּפש יד

 טימ ,טנאיצילָאּפ א .גנוציירק ןסאג א וצ טרעטנענרעד ךיז טָאה היוול יד
 רעד טימ טָאה רע .גנוגעוואב יד טרילוגער טָאה דוד ןגמ ןוא לטיה סיײװ ַא
 ןסאמ תעקידנלייא יד טייקליטש ןיא ןטלַאהעגנייא טנַאה רעטכער רענעביוהעגפיוא
 טָאה ,טנַאה רענעגיוצעגסיוא ףייטש ,רעקניל רעד טימ .ןראוטארט ריפ עלא ףיוא
 .ײסָאש-טלאפסא ןפיוא ףיורא היוול יד טעטכירעג רע

 -- ךיז ןיא ענעוטרַאפ -- טמָארטשעג ץלַא ,טלַא ןוא גנֹוי ,ןסַאמ יד ןבָאה םורַא
 ךיז טָאה רע .טמױצעגמורַא -- ייז םורַא טלעוו יד .ןרעדנַא םעד ךרודַא רעדעי
 רעטניה ףיוא ןקוק סָאװ ,יד זיולב .ןעיירד ךיז ָאד גנַאל ,גנַאל ךָאנ ןלעװ ייז :טּפַאכעג
 ןופ טּפַאכעגסױרַא ןטצעל ןזיב ןרעוו ייז זױלב -- יירדעג םעד ןרעטש סָאװ ,ךיז
 -נלייא יד זױלב ןביילב סע .סני.ש יד ּפָארַא ךיז ןופ טפרַאװ דרע יד .ייז ןשיווצ
 טַא :טליפרעד טָאה רע .דחּפ ַא טּפַאכעגמורַא טָאה םיא ךיֹוא .ףיולעג םעד ןיא עקיד
 ,רע ךיוא טעװ דלַאב טָא :עקידנעײג יד ,עקידנעייטש יד ,ייז ןשיווצ ךָאנ רע זיא
 רעטייו ץלַא טעוו ָאד .עקידנגיל יד טימ ןדניוושרַאפ ,רענעבילברַאפ-טצעל רעד
 .רעבירַא םיא רעביא ןעמָארטש

 :לגניי קירעי-צפופ ַא ןופ ףוג ןקידנעייגפיוא ןיא טּפַאכעגנָא ךיז טָאה גיוא ןייז
 ,םיא ןיא ןטלַאהַאב ךיז ,ןפיױלוצניײרַא ןלױו ַא ןלַאפַאב םיא זיא סע *!טביילב רע;
 .ןפיולטנַא םיא טימ

 םערָא םייב טליפרעד םיצולּפ רעטײלגַאב רעד טָאה ,רעבירא ןענעז יײז ןעוו
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 ןַאמכָאר בייל

 לטעטש םענופ בר רעד םיא ןבענ טנַאּפשעג טָאה סע .ריראב-לברא םענעטעמאס א
 רע .הדע ןייז ןופ ןיילא רענײא ,טילפ א ןבילבראפ זיא סָאװ ,ןילבול רעטניה
 רעמילשורי ַא ןיא שידק רע טגָאז רָאי ןצפופ ןיוש .ױזַא יו ,בר רעד ,טסווועג טשינ טָאה
 זיא רע .ןעמוקעג רע זיא ,הװצמ תמ א ָאד זיא'ס ,טרעהעג טָאה רע .לכלוש
 רעטײלגַאב רעד .דרָאב רענערָאװעג-יורג ,רעגנַאל ןייז טימ שינעגנערדעג ןיא ןיירא
 .םינפ יולב טריזארסיוא-טאלג ןגייא ןייז ןופ טלעק יד טליפרעד טָאה

 םענעשָאלעגסױא ןא טימ ,טקוקעגּפָארא גָאר ןיא ןאקלאב א ןופ טָאה ץעמע
 .היול רעד וצ ,לכיימש

 .ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארא טָאה רעטײלגַאב רעד
 ַא .טָאטש ןופ רוסמ ,הדעל-ץוחמ ,רענעפרָאװעגסױרא רעד ךיז טּפוטש סע

 סיוראפ טקעטש רע .ּפָאק ןטרישזַאדנאב טשינ ןטימ ,רעטרעּפמולעגמוא ,רעקיד
 טַאהעג טָאה רע ,ןעז ןעמ לָאז .םירבא עקידנעגנעהכַָאנ ,ענעסַאשעגכרוד ענייז
 ןדיי עלא יװ טױט ַא

 .קירוצ ףיױא טקורעג ךיז ןבָאה דרעפ עטנַאּפשעג .סיוראפ ךיז טיצ היוול יד
 .ןיירא ךיז ןיא טקוקראפ -- ןגיוא-לסייו עסיורג ערעײז

 וצ טשינ ןעמ טנעל ןסאג יד ףיוא סָאװ ,טשודיחעג ךיז ןבָאה םיוולמ יד
 ךיז ןבָאה ייז .היול א תעב גהנמ רעד זיא'ס יװ ,ןטפעשעג יד ןופ ןריט יד
 .טשינ םענייק ָאד ןענעקרעד ייז .טקוקעגמורא

 ןטָארטעג ךייוו ךיז ןעמ טָאה ,טקורעגנעמַאזוצ ךיז טָאה סָאװ ,גנַארדעג ןיא
 לָאז רע ,טַאהעגיארומ טָאה רעטײלגַאב רעד .סיפ יד ףיוא ןרעדנא םעד רענייא
 םִינּפ סבר םעד .בר םוצ טקורעגוצ ךיז טָאה רע .ךיש יד טימ ןטערטנָא טשינ ייז
 טכוזראפ לָאמנײא טָאה רע ,ססוװעג טָאה רעטילגאב רעד .ןיד-לעג ןעוועג זיא
 .ןרעוו טּפַאכעגסױרַא טעוװ רע ךיוא .טמסרַאפ ןבילבעג זיא ןיא טוט םעד גנוצ רעד ףיוא

 ןקוק טלעטשעגּפָא ךיז רדסכ ןשטנעמ עקידנעייגייבראפ ןבָאה סאג רעד ףיוא
 ךערצװש רעד רעטניה ןופ ןוא טריפַארגָאטָאפ ךיז טָאה רענייא .היול רעד ףיוא
 .ש זא ,טנַאמרעד ךיז טָאה רעטיילגאב רעד .רעטצנעפ ןופ טקוקעג ,סיורא עניטרוק
 .ךליב ןַײק ךיז ךָאנ טזָאלעג טשינ טָאה

 ָאד ןעייג סָאװ ,ןשטנעמ עלַא ,עלַא ייז ףױא טַאהעג תונמחר םיצולּפ טָאה רע
 .לרוג .רעַײז .דנילב..;רע וו .,ךלז .טימ:.ןגָארט יז ..ןסַאג .יד ףיוא

 -סױרַא טלָאװעג םיא טָאה רע .טצילבעגכרוד םיא טָאה קנַאדעג רעכעלקערש ַא
 .םוקמוא םעד ןָא ןעוװעג טציא ןיילַא רע טלָאװ םערָא יו :הבשחמ רעד ןופ ןדיינש
 ןוטעג-רעטיצ א טָאה רע .ןלײטוצּפָא טשינ ןיוש ,םיא ןיא ןסקַאװעגניײא זיא רע
 ףעװעג טשינ טלָאװ ץלא סָאד זא ,טייקכעלגעמ רעד ייב

 .ךיז וצ ןעמוק טנָאקעג טשינ טָאה רע .טרעדױשעגּפָא םיא טָאה'ס
 -- םירבה עקידנעײג ענייז ןשיווצ ןטלַאהַאב -ףיט ,ןעזרעד רע טָאה םיצולּפ

 טרָאד טייג סָאד .טייקכעלמייהמוא ןא ןלאפאב םיא זיא'ס .טעוליס ןטנעָאנ א
 .ןדנווושראפ ענעי טימ ןעמַאזוצ לָאמא זיא רע .דניק סעמאמ ןייז ,ןיילא רע ,יײז ןשיוװצ
 ךיז ,ןיהא ןקוק וצ ןקָארשעג ךיז טָאה רע .רעדמערפ א ,רערעדנא ןא זיא ,ָאד ,רע
 -- גױא ףיוא גיוא ןפערט וצ

 קוליח רעד זא ,ןעמונַאב לָאמַאטימ ןוא ,ּפָאק םעד טיירדעגקעווא טָאה רע
 ןצנאג םעד .גנאגרעביא םעד ןיא ןזיולב זיא -- ָאד םיא ןוא ,טרָאד ייז ןשיווצ
 ףעמַאזצ טכַאמעגכרוד ,עגר רעטצעל רעד זיב ,רע ןוא ייז ןבָאה ,טלָאמעד ףיולעג
 ןרעה ןליורג עלַא ןעוו ,גנַאגכרוד ןלָאמש םעד רעבירַא ךיוא רעבָא ןענעז יײיז
 .דרָאקַא ןטצעל םענעי םורַא ךיז ןיא טגָארט רע ןוא .ףיוא

 יז טָאה סָאװ ,טױלּפ םענרענײטש ןכױה א סיואגנעל ןעגנַאגעג ןענעז ייז
 .ּפעק יד רעביא טכיירגעג

 טײלגאב רע סָאװ ,טרעדנוװעג ךיז ןוא בר םעד ןעזרעד טָאה עדייז רעד
 ,ןעוועטאר .ךיז לָאז ךשמה א סרעייז זא ,ןפירעג יז ןבָאה םירבק .תעדל ומצע דבאמ א
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 הלוול יד

 ךיז יינספיוא טָאה רע -- !חצור אזא -- ןרָאי יד ןטינשראפ ייז רע טָאה יציא ןוא
 .םיא ףיוא ןפראוו טלָאװעג

 ד ןיא ,םיוב רעטקַאהעגרעטנוא ןא יוװ ,טגיועג ץלא ךיז טָאה עמאמ יד
 לקיטש טצעל ריא .טנעה יד ןכָארבראפ טָאה יז .לרעטסעוװש ןוא רעטָאפ ןופ סמערַא
 ןרָאצ סנדייז ןראפ ןציש וצ יז ,הטימ יד טלעטשעגרָאפ ךיז טימ טָאה יז !דניק

 טָאה סָאװ ,ךוט ןצרַאװש ןגנַאל ןפיױא טקוקעג רעטײלגַאב רעד טָאה עגד ַא
 .הטימ רעד ףיוא ןצעזפיוא ךיז םיצולּפ טעװ .ש זא ,טניימעג טָאה רע .טרירעג טשינ ְךיִז

 .ייז רעטניה ןבילבעג ןענעז טָאטש ןופ ןעײסָאש עגנאל יד
 יז .טקעדעגּפָא ןבילבעג זיא יז .דלעפ ןפָא ןַא ףיױא סױרַא זיא היוול יד

 ןופ ןוא ,ךיש עסיורג ןופ ןרוּפש ךיז רעטניה טזָאלעג דרע רעטכייפ רעד ןיא טָאה
 .סיפ ןָא טירט תורוש ךָאנ תורוש

 ןא טכוזעג .הטימ יד טרעטַאלפעגכרוד טָאה לכייב ןיא ייא ןא טימ עלעגייפ א
 ןפיוא טָאה קע ןטזָאלעגּפָארא ןא טימ טנוה רעטעשזדנָאלבראפ א .ןגיל וצ ווו טרָא
 ףבירטעגּפָא טשינ םיא טָאה רענייק .ןיירא-ללח ןיא טליבעגכָאנ דלעפ

 ןיא ךיז טָאה ,ףירא רעכעה ןביוהעג ךיז טַאה געוו רעד ווו ,סנטייוורעדנופ
 רמוש רעד .ןגױלפעג ןיהַא זיא עלעגייפ סָאד .ןימלע-תיב רעד ןעזעג טנָאזירָאה
 : .רעױט סָאד ןענעפע וצ טיירגעג ךיז טָאה רע .ןסעזעג טרָאד זיא

 רעד .טרעהעג ךיז טָאה אכע ןא זיולב .טליבעג טשינ רעמ טָאה טנוה רעד
 ןּפַאכקירוצ טשינ ןעמ ןָאק ,ליב ןטצעל םעד ךיוא זא ,טסוװװעג טָאה רעטיילגאּב
 טָאה רע .אכע רעד ךיוא .טייהנעגנאגראפ עטייוו ןיוש עדנוקעס רעד ןיא זיא רע
 .ךיז רעטניה ןרָאי ןופ טייקיטעז א טליפרעד םִיצולּפ

 .טנעה יד טשיוטעג ןבָאה טייל-אשידק-הרבח ריפ יד .ןבילבעג-ןייטש זיא היוול יד
 תיבצמ יד ןענעז םילשורי ןיא .ןעזעג טלוב ןיוש ןעמ טָאה ןימלע-תיב םעד

 ויא רעױט סָאד .םירבק יד ,קיטנַאקריפ-ךעלגנעל ,רעווש ןקעדרַאפ ייז .עקידנגיל
 .ייז ףיױא טרַאװ סָאװ ,רמוש םוצ טקוקעג טָאה רעטײלגַאב רעד .טנפעעצ ןעוועג ןיוש

 ?ןזָאלסױרַא קירוצ ייז רע טעוװו
 ,ןימלע-תיב םוצ עלא ייז טריפ ןעמ זא ,טליפרעד םיוולמ יד ןבָאה םיצולּפ

 ןרָאװעג זיא סע .שטיוק ַא ןבעגעג טָאה רעצעמע .טנעה יד ףיױא ךעלעטייק ןַא
 יד .םורבעג א ןגָארטעגכרוד ךיז הדע רעד ךרוד טָאה לָאמַאטימ ןוא .ליטש
 ןבָאה טייל -אשידק'הרבח ריפ יד .ּפָאק ןופ רָאה יד ןסירעג ךיז ןבָאה ךעלדיימ
 ענעגנַאהרַאפ-ץרַאװש טימ דרעפיהיול יוװ ,סױרָאֿפ הטימ רעד טימ טעשטּפָאטעג
 ןעװפג זיא טפול יד .סיפ ןָא טירט יד טימ טקורעג ךיז טָאה הדצ יד .גױא
 טָאה עלהכלמ רעקירעי-קיצנאװצ רעד .רענרעד עקידנענערב ןופ יו טעילאמסראפ
 ןפיױלטנַא טלָאװעג טָאה יז .םירעדעג ענעטינשעצ יד ןיא ןעיירד וצ ןבױהעגנָא
 טָאה עדלָאג .ףוג ןייק טַאהעג טשינ טָאה יז רָאנ ,סיורא ףוג םענעגייא ריא ןופ
 טָאה עמאמ יד .רעטומ רעד ןבענ הטימ סני.ש וצ רעטנענ טקורעגוצ ךיז
 .טייז רעד ייב לרעטכעט ריא ןעוועטאר טלָאװעג טָאה יז .ןייוועג סָאד טקַאהעגּפָא
 .ש ייב הליחמ ןטעב טלָאװעג טָאה רע !ףוס רעד זיא'ס ,טליפעג טָאה עדייז רעד
 לָאמנײא ןיוש זדנוא טָאה ןעמ ,ןדײג :ןגירשעג טָאה סרעטעפ יד ןופ רענייא
 "!טפיולטנא ,ןִדיי !םוקמוא רעבָא זיא טציא .סנימלע-תיב ףיוא ןסָאשעגסיוא

 .רעדרעמטסבלעז ןופ טּפעלשעג ,זױהטכעש ַא וצ יק יװ ,טנַאּפשעג ןבָאה עלַא
 ןוא הטימ רעד ךָאנ ןעגנַאגעגכָאנ ןענעז בר רעד ןוא רעטײלגַאב רעד

 .ןידה קודיצ טגָאזעג
 וצ ןעװעג ןיוש זיא ןימלע-תיב ןופ ןרעױט יד רעבירא ןענעז ייז ןעוו

 םירבא יד .טקאהראפ -- ןרעיט יד  .קינייועניא ןעועג ןענעז עלא .טעּפש
 ןעזרעד ןבָאה ייז .טכאנראפ ןעװעג זיא'ס .ןברָאטשעגּפָא ןעוועג ייז יב ןענעז
 ןוא ןלָאמש א -- טױלפ םייב בורג םעניילק א ֹוצ טריפעג ייז טָאה ןעמ .םינפ סטאג
 ןרַאד םעד טזָאלעגּפָארא טָאה ןעמ ןעװ .ליטשיטיוט ןעוועג זיא סע .ןכעלגנעל
 רעמ ןענעז עלא זא ,טסוװעג רעטײלגאב רעד טָאה ,רבק ןיא ףיט .ש ןופ ףוג
 .ןיילא רענייא טביילב רע .ָאטשינ

 יז
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 ינועמש-ןייה .ל

 סענאכ
 ןץיגקעווא

 וצ טניוועגוצ לַאטרַאװק-ץענערג םענעי ןופ ןשטנעמ יד ךיז ןבָאה זייווכעלסי
 טשינ ענָאכ טלָאװ .רעטסוש םעד ענָאכ ןופ גנעג עכעלדנעטשראפ טשינ יד
 ןעזעגסיוא טשינ גנעג ענייז רשפא ןטלָאװ ,םילשורי טלא ןיא קיטריבעג ןעוועג
 םענעפרָאװראפ םענעי ןופ ןשטנעמ יד ןענעז ןתמא רעד ןיא לייוו ,קידהנושמ יוזא
 ךעלדנעטשראפ רעקינייו ןוא רעקידהנושמ ןעװװעג םילשורי ןיא לאטראווק-ץענערג
 -ןוא-טכַא ןופ ,םילשורי-טלַא ןופ םיטילּפ -- ןדיי ןעוועג ןענעז סָאד .ןענָאכ ןופ
 יֵלוַע ןוא ןלױּפ ילוע ,קשמד -- םאש ןופ ןדיי ,םיסרּפ ,םילבב ןדיי ,רָאי ןטסקיצרעפ
 ,ערה ןיע ןָא ,תוחּפשמ עסיורג טימ ןדיי עטעװעצַארּפעגסױא עטושּפ עלַא .עינעמור
 רעמ ןסָאנעג ָאד ןבָאה סָאוו ,סעבָאב ןוא סעדייז טימ ,סעמַאמ-עטאט עטלא טימ
 יד ןעוועג זיא לאטראווק םענעי ןיא טיורב'ס תמחמ ,טיורב ןופ יװ ,םאו-בא דוביכ
 ןעמייה קיניײו טשינ ןיא טלעפעגוצ ללכ ךרדב טָאה סָאװ ,"אינע-אמחל, עתמא

 ,ענעדירפוצ טשינ ןטרָאד ןופ קעװַא דימת ןגעלפ רעלמַאז-טסימ עשיטָאטש יד
 לציּפ ַא טשינ ,ןכעלב-טסימ עקידײל-בלַאה ןעניפעג ןגעלפ ַײז רשאב ,עזגורב
 ןַײק טשינ ,עלעפעל-ייט ןפרָאװעגסױרַא קילעפוצ ַא טשינ ,ןוה ַא רַאפ טיורב רַאד
 םענעקורט ןופ ןבעל ַא ךַאמ ײג, -- .עטַאמש לציּפ ַא טשינ וליפַא ,לכעלביןוורעסנָאק
 .?רעלמַאז-טסימ עיירט עריא טלָאצ םילשורי ןופ היריע ַאזַא סָאװ ,טלַאהעג

 ?ףעליײרפ, ָאד ךיז טכַאמ ןטלעז טשינ .טנעָאנ רָאג ןעװעג ָאד זיא ץענערג יד
 טפרַאװ ןעמ ,'?החמש ערענעלק, א ,םילשורי-יינ ןיא טגָאז ןעמ יװ ,ךיז טכַאמ'ס
 ןופ ןפייפ ןליוק ןעוו ,זיא "החמש ערעסערג, ַא ,טייז רענעי ןופ רענייטש רַָאנ
 ףברָאטשעגסױא יוװ קידיײײל ןוא טסוּפ טרעװ ץלַא ןעװ ,ןטָארד-ץענערג ןטייז עדייב
 -לעהַאב ןיא ץעגרע טייגרַאפ ץלַא ,ןביוט יד ,לגייפ יד ,ץעק יד טימ טניה יד וליפא
 -קיצנייא ךיז ןזייוװַאב ןטייז עדייב ןופ זיב ,סיוא ךיז טזָאל "החמש, יד זיב ,שינעט
 ןופ ןקוקנָא ןענעבנגרַאפ וצ ךיז ,ןשטנעמ עטסיירד רעדָא ענעקָארשרעד זייוו
 רענייא רימ ןבָאה סָאװ -- ?סָאװרַאפ -- ?ונ; -- ןפורוצרעביא םוטש ךיז ,ןטייוו
 "? ַאה ,ןטייווצ םוצ

 טשינ ָאד טלָאװ טשינא ,'הקולח, טימ ןָאט וצ טשינרָאג טָאה לַאטראווק רעד
 ,לקניו א ןיא ָאד טציז ענָאכ .עגר א טשינ ,רעטסוש רעד ענָאכ יו אזא ןסעזעג
 ןקירעדינ א ראפ לקנעב קירעדינ א ףיוא טציז רע .סאג רעד וצ רדח םענעּפָא ןא ןיא
 עטלא ,ךיש עטלא ןעטאל טימ תוכייש א טָאה סָאװ ,בוט לכמ ןפרָאװעגנָא לשיט
 רַאּפ א טימ ,ךעלקעװשט לױמ לופ ַא טימ טציז רע .לּפָאטנַאּפ עטלַא ,ןלַאדנַאס
 רעזָאלבראפ-ךעליורג אזא ןופ סיורא טקוק סָאװ ,זָאנ ץיּפש רעד ףיױא ןלוקאפש
 ַא ןרעטש רעסיורג ַא ,טײקטלַא ןופ ןירג ,עקלמרַאי ַא ּפָאק ץיּפש ןפיוא .דרָאב
 טשינ ָאד זיא ענָאכ .דניק ַא ייב יו ,ןעמערב ערעטיש רעטנוא ןגיוא עיולב רָאּפ
 עכעלטע ןיוש םיא ןבָאה סָאװ ,ןטנערוקנָאק טָאה רע ,ךַאפ ןייז ןיא רעקיצנייא רעד
 סָאװ ,שטַאל ןוא ךוש ןדעי ןָא טמענ רע .גנעג ענייז תמחמ ּפעלק ןטָאבעגנָא לָאמ
 טרעדָאפ ןוא סיוא טעטַאל רע סָאװ סָאד זיא תעגושמ ןייז .ןטכירראפ טגנערב ןעמ
 לפיוו טימ ךיז רע טגונגאב ,טיג ןעמ זא ןוא ,טשינ טיג ןעמ ביוא ,טלעג ןייק טשינ
 םיבשות יד תעב ,רעטסוש ערעדנַא יד טנייפ טיוט םיא ןבָאה רַאפרעד .טיג ןעמ
 .שפנ תבהא ביל םיא ןבָאה

 וצ ךיז ןּפעלק ייז ,ריט רענעּפָא ןייז םורא קידנעטש ךיז ןעיירד רעדניק יד
 ענָאכ זיא , ןעמעלַא ךָאנ זַא ,ןהנעט םינכש יד .ייז וצ ךיז ןּפעלק ןגילפ יד יװ ,םיא
 ןפָאלש דניק ַא ןעמ טניפעג ,ןציה יד ןיא ,רעמוז ..."רעכיז לכש ןיא ,דניק ַא ןײלַא
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 ןײגקעװַא סענָאכ

 ךיז ןעמעש רעטניוװ .ליומ ןיא רעגניפ ַא טימ ,רדח ןליק ןיא ןַאשטּפַאט ןייז ףיוא
 עקיכאנק עטױר ,עיױלב ןעמעראוו ןוא ןציז וצ ,רעדניק אקוד ואל ,ערעטלע טשינ
 ,לטסעק םענרעזייא ןקידעבורמ ַאזַא ןיא ,ןלױק עטילגעגנָא סענָאכ רעביא טנעה
 .שַא טימ לופ קידנעטש

 ןכעלב-טפַאנ ענעטפָאהעגנעמאזוצ ייווצ טלגָאנעגוצ ןענעז ריט סענָאכ רעביא
 ןבױט ַא ,טעברא ענעגייא סענָאכ -- סעראנ טימ ,לדעטיײל א טימ ,ךעלעקעטש טימ
 עטיור ןוא ךעלעסיפ עטיור טימ ןביױט עסייוו-יינש ךעלרָאּפ עכעלטע טימ קאלש
 ענַאכ סָאװ ,ןבױט רָאּפ א ןופ ךעלקיניא רואירוא יד ,ךעלעבענש עטלגרעבע
 ןייז ןופ םייריש יד ,סעכעבעב לטניב ןטימ ןעמאזוצ ךיז טימ טכארבעגטימ טָאה
 ןטרָאד ןופ זיא רע תעב ,ךיז טימ ןעמונעגטימ טָאה רע סָאװ ,םילשורי טלַא ןופ שוכר
 העייפ ןיא ןוא טולב ןיא ןגעלעג זיא טָאטש יד ןעוו ,ח"שת רעמוז םענעי קצװַא

 ,םייה ןייז ןופ ןענורטנַא טשינ ןוא קעװַא טשינ ענָאכ ןזיא טגָאזעג תמא רעד
 עשידיי עטנּפָאװַאב -- ?רעװ ןוא .חוכ טימ ןטרָאד ןופ ןעמונעגקעװַא םיא טָאה ןעמ
 ,לרעב ,דיחיךב ןייז ןעוװעג זיא ייז ןופ רענייא ַאזַא ןוא ,ךעלדיימ טימ םירוחב
 ?יבוד, ןפורעג ןבָאה הרבה יד ןעמעװ

 -השורי רעטלַא ןַא ןיא טניוװעג ענָאכ טָאה ,ח"שת ןיא ,גנורעגַאלַאב רעד זיב
 ןופ ןרָאװעג ןסירעגּפָא אנוש ןכרוד זיא סָאװ ,לסעגיםימשכ ןופ טייו טשינ ,בוטש
 עקיטשרוד ,עקירעגנוה .םילשורי-טלַא ןופ ךעלסעג ןֹוא ןסַאג עשידיי עקירעביא יד
 יד ןופ עזאב רעד וצ ןעיצקירוצ טזומעג ךיז ןבָאה (םכותב יבוד) סעקינחמלפ
 ןצנַאגניא ןרעו וצ טשינ ,לקניו םענעי ףיוא ןייז רתוומ טזומעג ןבָאה ייז ,?םיצרופ,
 -סגנוקידייטרַאפ עשידיי יד טימ גנודניברַאפ רעדעי ןופ ןטינשעגּפָא ןוא טלגנירעגמורַא
 ?ןטערטּפָא, -- :לעפאב א טסָאּפ ןביוט ךרוד ןעמוקַאב ןבָאה סעקינחמלּפ יד .ןטפערק
 ןייז ריקפמ טנעקעג טשינ ןבָאה יײז רעבָא ,הרירב ערעדנא ןייק ןעוועג טשינ זיא'ס
 יײז .ןדיי ערעטלע ,טנגעג רענעי ןופ "תומוהה ירמוש , קילדנעצ רָאּפ עטצלע יד
 געוו א ןכָארבעגכרוד ךיז טנעה יד ןיא רעוועג טימ ,ךיז סימ ןעמונעגטימ ייז ןבָאה
 .טנעה עשידיי ןיא ןבילברַאפ ךָאנ ןענעז סָאװ ,ךעלסעג עטצעל יד וצ

 יטרּפ עלַא טקנעדעג רע .גָאט ןרעטיב םענעי טנכייצעגסיוא טקנעדעג ענָאכ
 ,דיחי-ב ןייז לָאמ ןטצעל םוצ ןעזעג רע טָאה גָאט םענעי םורָאװ .עגר עדעי ,םיטרּפ
 רע יצ ,ןבילברַאפ זיא ןייבעג ןייז וװ ,טנייה זיב ןסיוו וצ טשינ ,לָאמ ןטצעל םוצ
 רע יװ ,ןסיירפיוא ןוא ןרענוד יד טקנעדעג רע .ןעמוקעג לארשי רבק וצ זיא
 ןקידמונהיג עמאס ןיא תעב ,טּפַאכראפ םיא טָאה סָאװ ,דיײרפ עפיט יד טקנעדעג
 -- !לרעב ,עלערעב ןלַאפעגניירא זיא גנועז א יו ,ריט יד טלארּפעגפיוא ךיז טָאה שער
 ןיא ,רעקידעכעטש ַא ,רענעסקַאװַאב ַאזַא ,רעקידלּפַאצ ַא ,רעקידעכעל ַא ,רע זיא טָא
 ענעטלָאּפשעצ טימ ,ןגױא ענעפָאלשעגסױא טשינ עטר טימ ,םידגב עשרענלעז
 א טימ ןעמונעגמורא ,לסקַא ןיז ןא ןעגנָאהעגנָא רער"ןסקיב אזא ,ןפיל ענעקורט
 .לטרַאג-הליפת ַא טימ יװ ,דנַאב-ןליוק

 םיא טבױה רע ,םיא טשוק רע ,ןענָאכ ףױא ,םיא ףױא ףיורא לרעב טלַאפ טָא
 הודח ַא ,ַאמהרבח רעטנוזעג ַארַאס !שטַאגנוי ַאוַאס, -- .טפול רעד ןיא ףיוא
 ןשימַײה ןרעװש םוצ לקניוו ןיא טפיול ןוא ּפָארַא םיא טזָאל רע .."ןקוקוצנָא םִיא
 רע .רעסַאוװ-ןגער עלכוט לסיב טצעל'ס ןענופעג ךיז טָאה'ס ֹוװ ,גורק םענעמיַיל
 ןּפַארט ןטצעל ןויב םעטָא ןייא ןיא סא סע טקנירט ןוא .גורק יד ףיוא טביוה
 ןסעגרַאפ ךיז ךיא בָאה סָאװרַאפ ,יל יובאו יא, -- :סיוא טיירש ,ךיז טענילכרַאפ
 ..?"טפיוזעגסיוא ץלא ןוא

 ;נעסעגרַאפ יד ןייז לחומ ריד טעוװו ךרבתי םשה ,טנוזעג וצ ןייז ריד לָאז, --
 .טגָאזעג ליטש רעד ןיא ןײלַא ךיז וצ יוִו רע טָאה ,"הכרב

 עגרה 'יא'ס ,טסנעק וד סָאװ םענ ,ךיג ,אבא רהמ ,ןפיול ןזומ רימ !אבא, --
 .."רהמ ,רהמ ,ןורחאה

 ןפיול ליוװ ןעמ ..דגב ַא ,שעװ רָאּפ ַא ,ןיליפת ןוא תילט לכ םדוק ןעמ טּפַאכ
 ,םולשה הילע ,ןעלעזייר ןייז ןופ רודיס-החנמ ןברק םעד ןָא ךיז טנַאמרעד ןעמ ןוא
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 ינועמש--ךייח .ל

 ףיוא קוק א ךָאנ טּפַאכ ןעמ ,הזוזמ יד שוק א טיג ןעמ ,טימ ךיא סע ןעמ טּפַאכ
 ,טשינ ןגלָאפ ייז ,טמיײלעג ןביילב סיפ יד ,ץרַאה םייב טמעלקרַאפ'ס ...םייה רעד
 ?ןפיול ןיהווו ?ןייג ווו -- ,טשינ ךיז טייג'ס

 טײטש טָא .טנערב ןוא טקיטש המימח יד ,המיא ןַא ןָא טפראוו ןרענוד סָאד
 ףיוא קוק א ןּפַאכ וצ עגר ןייא רָאנ טייטש רע ,תוממותשה ןיא עגר א ךיוא לרעב
 םיא טּפוטש ,סיורא חכ טימ םיא טפעלש ,ןענָאכ ,רעטָאפ ןייז טּפַאכ רע .םייה רעד
 רעביא םיא טיג ןוא ,ןביוט רָאּפ ַא טימ לטסעק ןרעצליה ַא טנעה יד ןיא ןיײירַא
 ,דיחי"ןב ןייז יו טינש ןבלעז םענופ גנוי אזא ,רוחב ןדמערפ א ןופ טנעה יד ןיא
 .ןענישרעד זיא רע יװ ,םיצולּפ יוזא םונהיג ןיא טדניוושראפ סָאװ

 ךיז טָאה רע ןעוו ,רעטעּפש העש רָאּפ א טשרע ךיז זצ ןעמוקעג זיא ענָאכ
 ןסעזעג זיא רע וו ,רעניטש עליק עטעקַאנ יד ףיוא לָאטיּפש ןופ ףיוה ןיא ןענופעג
 ןריר ןצ ךיז ןליוו ןָא ,חכ ןּפָארט א ןָא ,תושלח ןיא יװ טנאוו א ןָא טנעלעגנָא
 .רע יו ןדיי עכלעזַא ךָאנ טימ ןסעזעג ןטרָאד זיא רע .טרָא ןופ

 טָאטש עקיליײה עטלַא יד זיב ,גָאט ןטצעל ןזיב ןבילברַאפ טרָאד ןיוש זיא ענַאכ
 ןיא החונמ םוקמ ַא טימ טגרָאזַאב ןענָאכ ןעמ טָאה הליחתכל .ןלַאפעג זיא םילשורי
 דמערפ ןעװעג ץלַא טרָאד זיא ןענָאכ .ןָאמַאטַאק ןשידנעפע ןכייר ןיא ,ןָאמַאטַאק
 טָאה ענָאכ .סיורג וצ טעב עדמערפ סָאד ןוא ךייו וצ רעגעלעג'ס ,טלַאק ןוא
 טַאה לרעב סָאװ ,לטסעק ןיא ןביוט רָאּפ יד יװ ןעגנַאפעג טליפעג ןטרָאד ךיז
 ןעמוקעג ָאד זיא רע זיב טנַאה ןופ טזַאלעגסױרַא טשינ סע טָאה רע .ןבעגעג םיא

 ,קַאז -תילט םעד ןעמונעג .םילשורי ןופ גנואיירפַאב יד ןעז וצ טכעלרעד טָאה ענַאכ
 וצ ןָאמַאטַאק ןופ ןעװעג רקוע ןוא לטסעק"בױט ןטימ שעוװו ךעלקיטש רָאֹּפ יד
 רעד וצ טנעָאנ רָאג ,טנעָאנ ןעוװעג זיא סָאװ ,לַאטרַאװק-ץענערג ןטייוו םענעי
 טכוזעגסיוא ךיז רע טָאה ָאד .םילשורי רעקילײה רעטלא רעד ןיא םייה רענעמונראפ
 דע טָאה ,טזָאלרָאװרַאפ ןוא קידיײל ןעוועג זיא ץלַא .טציא טבעל רע וו ,רדח םעד
 .טרעיישעגסיוא ןוא ןשַאוװעגסױא ,לקניו סעדעי טקיניירעגסיױא ,טמיורעגפיוא רדח םעד
 רע טָאה ,ןסַאג יד ןיא טרעגלַאװעג ךיז ןבָאה'ס סָאװ ,םילטלטמ גרעב יד ןשיװצ
 עטיּפָאק ַא ןענופעג ָאד טָאה רע .לקנעב ןוא לשיט סָאד ,ןַאשטּפַאט ןייז טכוזעגסיוא
 סעטַאל ןגייל ,ךיש ןטכירראפ םוצ ןעמונעג זייווכעלסיב ךיז ןוא ךעלכעלב טימ
 ןיא ןליױזַאב ןוא ןטכירראפ טגעלפ רע סָאװ ,ךיש עטוג עכלעזא טשינ ,תמא
 עקיבלעז יד ןוֿפ ךיש רעבָא ,המודכו ךעלעוויטש ,ןטעלוויטש עקניכייוו -- םילשורי
 טקיאורמואאב טשינ םיא טָאה ןסיוועג ןייז .רעדניק ןוא ענעסקאוורעד ןופ ,סיפ עשידיי
 יד ּפ ,סאג רעד ןופ "ללש, םענעמונעגפיונוצ טימ רדח םעד ןעמענראפ םענופ
 ןוא בָאה ןייז טימ הריד ןייז ןעמונראפ רעירפ ןבָאה סָאװ ,ענעי ןופ ,ענעפָאלטנא
 בורח ןבעל ןקיאור ןליטש ןייז ןבָאה סָאװ ,ענעי ןופ ,םילשורי טלַא ןייז טימ ,סטוג
 ...דיחי ןב ןייז ןעמונעגוצ ןוא טכַאמעג

 ןטלָאװ ייז יו ,ןעקרָאװ ייז ,טנַאה ןופ ןסע ייז .ןביוט יד טזייּפש ןוא טציז ענָאכ
 ערעייז ןיֹוש ןגייל רעיא .עגנוי יד ןופ טשינ ןענעז וביוט יד .טלייצרעד סעּפע
 .טנַאה ןייז ןופ ןסע ,ןביוױט סלרעב ,עטשרע יד ..קַאלש-ןביוט םעניא רעדניק

 ןעועג זיא'ס וװ ,רעױמ רעד רעביא ,ןטרָאד ,קעוא ןביוט יד ןעילפ טפָא
 ןיהא ןעילפ ייז .ןצענערג ןייק ָאטשינ ןענעז ןביוט ראפ .םילשורי טלַא ןיא םייה רעייז
 יד יז טשוק ןוא ןסע ַײז טיג ,רדח ןיא ןיירא ייז טרַאנ ענָאּכ .קירוצ ןעמוק ןוא
 רעקילײה רעד ףיוא ,ןװרָאד ןענַאטשעג טשרע טָא ןענעז סָאו ,ךעלעסיפ עטיור
 רשפא ןבָאה סָאװ ,לנילפ ערעײז טשיק רע .םילשורי טָאטש רצטלַא רעד ןופ דרצ
 שחלב טדער ןוא יז טצלג רע .לתוכ ןופ רענייטש עטשוקצגסיוא יד טריראב
 :ןגָאז וצ יוזא

 ןוא ןכוזַאב טגעמ ריא .טשינ ךיא ,ריא טגעמ ,לתוכ םוצ ןעילפ טגעמ ריא, --
 זיא עלערעב בוא .טשינ ךיא ,םיתיזח רה ןפיוא רבק סעלעזייר ןיימ ןטערטַאכ
 ."טשינ ךיא ,ןכוזאב ךיוא םיא ריא טגעמ ,לארשי רבק וצ ןעמוקעג

 וצ רעדיו םיא טנעה יד ןופ סירא ןעילפ ,טעז ֹוצ ןא ךיז ןסע ןביוס יד
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 רע ןעװ ,לָאמא םעניא ,ןטכענ ןיא ןעלבירג וצ ךיז ,רעצ ןייז ןיא ןיילא ןציז ןזָאל
 ןרעװ-ןגעלעג ןכָאנ זיא סָאװ ,ןעלזייר טימ ןעמַאזוצ קילג ךס ַא ןופ ןסָאנעג טָאה
 = ןצרוק ןייז טימ ןעמַאזוצ ,ןרָאװעג ןשָאלעגסיוא ןוז ןקיצנייא ןטימ

 טימ רע ,עדייב .רעטומ רעטלַא רעדנילב-בלַאה ןייז טימ ןבילבעג זיא עלערעב
 .טעוועדָאהעגפיוא םיא ןבָאה ,רעטלא רעד

 רָאנ טסייו רע .ןברָאטשעג גנוי זיא רע ,טנעקעג טשינ רעטָאפ ןייז טָאה ענָאכ
 ןיא הכאלמ לעב רעטושפ א ןעװעג זיא רעטָאפ רעד זא ,דיײר סרעטומ רעד ןופ
 םירומזמ ןוא תוליפת סכלמה דוד טנעקעג טָאה סָאװ ,דיייםילהת ַא ,םילשורי טלַא
 ליומ'ס ןעוו וליפַא ,ןגָאז וצ ןוא ןעגניז וצ טרעהעגפיוא טשינ יז ,קיניײװנסױא ףיוא
 ,עמאמ ןייז ,טלייצרעד עמאמ יד טָאה יוזא .ךעלקעוװשט טימ ןעװעג לֹופ זיא
 .הוצמירב סלרעב ךָאנ דלַאב ור רעקיביײא ריא ןיא קעווא זיא סָאװ

 תונמוא סנטַאט ןוא סנדייז םעד ןענרעל טלָאװעג טשינ ןפוא םֹושב טָאה לרעב
 ליטש ןעוועג טשינ זיא רע יו .תואצמה טימ לופ ,תומולח לעב א ןעװעג זיא רע
 טגעלפ רע .ןֶא זייוודניק ןופ קיטומ ןוא טסיירד ןעוועג רע זיא ,טכַארטרַאפ ןוא
 רע ייא רעטלע ןייז ןופ רעדניק ןוא ,ענעסקַאװרעד ןופ ןגָאלש ץזָאל טשינ ךיז
 וװ ,רעיױמ טייז רענעי וצ ןסירעג ךיז טָאה רע ."קידלוש, ןבילבעג טשינ לָאמנייק
 ןוא ןעשזדנַאּפס טגעלפ עבָאב יד וו ,עלוש-"סנַאילַא רעד ןיא טנרעלעג טָאה רע
 :טמערוטשעג ,טנוואדעג טָאה ענָאכ וװ ,זיולק עשיכאלמלעב יד טָאה הליחתכל .ןעמַאר

 יטזָאל יָאזַא יו ,דמש ןיא ןיַאג דיחי ןב ןַאד יטזָאל יָאזַא יו ,ענָאכ שטַאט'ס, --
 "ָ!יָאזַא יו ,ןשטַאד יד ַאב הרז הדובע ןענרעל םיא

 לקיטש ַא ןרָאװעג זיא רע זַא ,רָאפ ךייא טלעטש .טילבעג ןוא ןסקַאוװעג זיא לרעב
 ,טסנידרַאפ רשכ ןייז ,ןמוזמ טנופ יירד שדוח עלַא טגנערב רע .דרשמ ַא ןיא רעביירש
 ."תואצוה עניילק ףיוא. רעלָאט עכעלטע ןזָאל וצ ךיז

 ןעוװועג האירקה בכעמ טָאה ןעמ שזא ,טרעדורעגפיוא רעדיוו טָאה זיולק סענָאכ
 דנַאװ ןפיוא קעוװא זיא ןוא יירעביירש ןייז ןבעגעגפיוא טָאה לרעב -- ?שטייט'ס
 ץעגרע םילשורי ןופ ןעוװעג רקוע טָאה רוחב רעד זַא ,רָאפ ךייא טלעטש .דמש ןופ
 ,בוט םוי ןוא תבש ןופ טשינ טסייוו סָאװ ,םוקמ אזא ןיא ,ץוביק א ןיא ,גרעב יד ןיא
 ..עמַאמ-עטַאט ןופ החגשה רעד ןָא ןעמַאזוצ ןעניוװ ןדיימ טימ ןעגנוי ווו

 ךָאװטימ םענײש ַא ןיא טָאה ענָאכ ,תמא .ײברַאפ םערוטש רעינ רעד זיא
 ןוא ןעניפעגסיוא ,ץוביק ןיא ,םיבנע תירק ןייק טזָאלעג ךיז ןוא ריט יד טּפַאלקראפ
 ,לרעב ןייז ןטרָאד טוט סע סָאװ ,ןעז

 ,טובָאטױא ןטימ ןרָאפעג ענָאכ זיא ,ץוביק םוצ טריפ סָאװ ,עקשזעטס רעד זיב
 ןעועג טכיל טשינ םיא זיא'ס .ףיורא גראב סופוצ טזָאלעג ךיז רע טָאה ךָאנועד
 ?רעיױמ טייז רענעי ןופ ריצַאּפש ןטייוו ַאזַא טכַאמעג ,ענָאכ ,רע טָאה ןעוו .גנַאג רעד
 וצ טילגעג טָאה סָאװ ,למיה ליפיוזא טימ ,תובהר ליפיוזא ןעזעג ענַאכ טָאה ןעוו
 טייקדליו רעטילבעצ רעד ןיפ םימשב עלא טימ טקעמשעג טָאה טפול יד ?העיקש
 ,החנמ תליפת יו עא ַא טרעשטיווצעג ןבָאה לגייפ .טבש שדוה ףוס ןופ
 .סָאװ ןסיוו וצ טשינ ,סעפע ךָאנ ץרַאה'ס טקנעברַאפ ןיא םעטָא רעד טּפאכרַאפ טָאה'ס

 -תומהב יד וצ ןעמוקעג זיא רע זיב ,ףיורא גראב גנַאל יוזא טזײרּפשעג טָאה ענָאכ
 טָאה'ס .ךלימ ןוא יה ,טסימ ןופ חיר א ןגָאלשעג טָאה'ס וװ ,ץוביק ןופ ןלַאטש
 ַא יװ ,ןזױה ןיא השא עקיקַאבטױר ,עגנוי ,עלופ ַא ןעװעג םינּפ לבקמ .םיא
 .טנעה עדייב ןיא סרעמע ייווצ טימ ,ןױשרעּפסנַאמ

 .טגערפעג קיכליה יז טָאה -- "?רבח ,ןעמעוו וצ, --
 ןעניפעג ךיז טגעלפ רע תעב ,קידנעטש יװ ,ןגיוא יד טזָאלעגּפָארא טָאה ענָאכ

 יד ןכַאמפױא ,סרעטומ עגנוי ןעמוק ןגעלפ םיא וצ .השא ןַא ןופ הציחמ רעד ןיא
 ןגעלפ ןיז ערעטלע רעדָא ,סעטאט יד סָאו ,ךיש ענעסירעצ ןפראווניירא ןוא ריט
 טשינ ןיילא השא ןא טעװ םילשוריטלא ןיא .עטכירראפ ןעמענּפָא רעטעּפש
 ןיא ָאד טָא ןוא .ןײלַא יז טניפעג רע תעב ,ןמלַא ןַא ןופ לעצווש יד ןטערטרעביא
 םיא טָאה'ס ..םינּפ לא םינּפ השא עקידנכַאל ַא םיא רַאפ טייטש ,טפול רעשירפ רעד
 .ןושל'ס ןריולרַאפ טָאה רע .סיפ יד ןופ רעגניפ ץיּפש יד זיב ןָאטעג ירב ַא
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 ינועמש---ןייח .ל

 םיא ךיז טָאה'ס .ןטַאט םעד ןעז וצ ןעלרעב ייב החמש יד ןעוועג זיא סיורג
 ןרַאּפשנָא ןוא םילשורי-טלא ןופ סיורא ןגַאװ טעוו רעטָאפ ןייז זא ,טמולחעג טשינ
 ןייז ןיא טכארבעג ןוא טמערָאעגמורא לרעב םיא טָאה .גראב ןפיוא ָאד טָא זיב
 .רע יו םירוחב יײװצ ךָאנ טימ טניוװעג טָאה רע וװ ,ףירצ ַא ןיא ,לרעמיצ ןגנע
 ןטעברַא סָאװ ,םישנ ןעזעג רע טָאה סנגרָאמוצ ןוא ,טקיטכענעג ָאד טָאה ענַאכ
 ,עקידנכאל ,ךעלרעדניק עכעלרעדנוו רעקיל'זנעצ ןעזעג טָאה רע .רענעמ יװ
 םייהרעדניק רעייז ןיא טרעדורעג ןבָאה סָאװ ,עקידנעלּפַאלּפ ,עקידנעגניז ,עקידנענייוו
 ַא ,ײרעלַאטס ַא .םישנ טימ לופ יירעדיינש עסיורג ַא ןעזעג טָאה רע .ןבלימ יװ
 שוא ,רעדעל ןענאפורק עקידעקעמש טימ ,ןלוּפאק סעצילָאּפ עלופ טימ יירעטסוש
 יללרעלכ טימ ײרעסָאלש ַא ןעזועג טָאה רע .םעטָא םעד טּפַאכרַאפ םיא טָאה סע
 -טכורפ ןוא גייצנירג ןופ רענטרעג ןעזעג טָאה רע .קירבַאפ ַא ןיא יװ ,ןענישַאמ
 -הכונה א טימ לוש א ןופ ךאד א ןגיוא יד טימ טכוזעג ףוס םוצ טָאה רע .רעדעס
 ןענעווַאד טריפעגקעװַא םיא ןוא ןענַאטש ַאפ סע טָאה לרעב .ךיֹוה רעד ןיא ףמאל
 טבעלעגסיוא ָאד ןבָאה סָאװ ,ןרעטלע יד ןופ רעמיציהליפת ןקידתובחר א ןיא
 .ךעלקינַײא ןוא רעדניק ןשיוװצ ,עזָאלגרָאז ,דובכ ןוא ור ןיא ןרָאי עטצעל ערעייז

 טסעו וד לפיו טעברא ןעניפעג וטסעוװו ,אבא ,ןעמוק ָאד טסעװ וד זא, --
 וטסנעק ,ןלעװו טסעװ וד ביוא רעדָא .ןטכיררַאפ וצ ךיש ליפוזַא ָאד זיא'ס .ןלעוו
 "אבא ,דָאס א ןיא ,ןטרָאג ןיא ןטעברא

 עשילָאינַאּפש ערעטלע ןַא םיא טָאה -- !"ענָאכ ָארָאינעס סַאדרַאט סָאנעוב , --
 .ןוימדה םלוע ןופ ןסירעגפיוא השא

 .."ןטכיררַאפ וצ (ךיש) סָאדַאזלַאק טכַארבעג, --
 לױמ א ןעמונעגנָא ,לשיט םוצ טצעזעג ךיז טָאה ענָאכ ?ןעמ טָאה הרירב א

 ענַאכ טָאה לָאֿמ סָאד .'סָאדַאזלַאק, יד ןטכיררַאפ ןעמונעג ןוא ךעלקעוושט טימ
 "ירעסיש עדליו ַא טנפעעג ןעמ טָאה םיצולּפ ,לייוו ,ךיש יד ןעטַאלרַאפ ןזיוװַאב טשינ
 .תעל תעמ ןצנַאג א טפעלשראפ ךיז טָאה סָאװ ,ןטָארד טייז רענעי ןופ

 ןפרָאװעגקעװַא ,ךוטרַאפ סָאד ןָאטעגסױא ,ךעלקעוושט יד ןגיּפשעגסױא ענָאכ טָאה
 .ןַאשטּפַאט ןפיוא טעשטרָאקעגפיונוצ ךיז ןוא עװטַארד רעד טימ ,רעמַאה ןטימ ,ךיש יד
 רעקילָאמא ןייז ןיא ןגָארטראפ ןוא דנווו ןייז ןסיירפיוא םיא טגעלפ ןסיש סָאד
 טסעומשעג ןוא טעשטרָאקעג ךיז רע טָאה ,ןלַאפ עכלעזַא ןיא דימת יװ .טלעוו
 טי טימ

 2 יד ,םילבונמ יד ,ייז גנַאלרעד,
 רבה סלרעב ןגירשעג טלָאמעד טָאה'ס יו ,ןגירשעג רע טָאה -- ?!שא, --

 .םילשורי-טלא ןיא
 .קידנעטש יװ שרעדנא יירעסיש יד טקידנעראפ לָאמ סָאד ךיז טָאה ןענָאכ ראפ

 רעסיַײו א ןזיוואב לאטראווק םענעי ןיא ךיז טָאה ,ןרָאװעג ליטש זיא'ס יװ ךלַאב
 ."אנוא , :ןענעיל וצ ךיז ,ןטייז עדייב ןופ תויתוא עשיאוג עגנַאל-ןלייא טימ ָאטיוא
 -ךעלניורב א טימ ןפישזד עשידיי רָאּפ א ןעמוקעג ןענעז ָאטיוא ןסייוו ןטימ ןעמאזוצ
 ןיטש ןענעז ןליבָאמָאטױא יד .ןרעציפָא-ל"הצ ןסעזעג ןענעזס וו ,יסקאט רעיורג
 ךיז ןבָאה שינעטלעהַאב ןופ יװ .רדה סענַאכ ןופ טייו טשינ .סַאג ןיא ןבילבעג
 ,טסעג יד ןטכארטאב וצ רעקילדנעצ יד ןיא ךעלרעדניק עשידיי ןטָאשעגסיורא
 ,סעגנַאר ,שובל רעייז ,אפוג ייז ןגעװ ןגָאז תֹוניבמ ןוא ןדערמורַא רעטעּפש ידכ
 .הזתהכו/ םכר/ ילכ

 ײז ,עטגערעגפיוא ,ןטנאיצילָאּפ ןעמוקעגטימ רענלעז יד ץוח ןענעז לאמ סָאד
 ןעמענרַאפ וצ ,הכאלמ "ענייש.ַא ןבעגרַאפ ָאד יז טָאה'מ יאמלה ,טסעכ'עג ךיז ןבָאה
 רעטסיינ רעד ןייז טשינ לָאז .טייז רענעי רַאפ ידכ ,לַאטרַאװק םענופ ןביוט עלַא
 ןביוט ןקיש ייז רשאב ,םיבשות עשידיי עכעלדירפ ןיא ןסיש ןוא ןליצ וצ ץורית
 ..רעיומ טייז רענעי ןופ :-ןענָאיּפש לארשי עטפיוקראפ, יד וצ ךעלעטעצ טימ
 .לארשי ןופ ווירב ןעמענטימ ןוא ןעגנערב סע ןלָאז ןביוט יד

 טימ זעגנודעג טייצ ערעגנעל א ךיז ןבָאה ָאטױא ןסייו ןופ ןלארענעג יד
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 אי עא טבע יע טל א עט עני יט נט 1 1 בי ןײגקעװַא סענָאכ

 דבכמ ךיז טָאה ןעמ ןיב ,יסקַאט רעיורג-ךעלניורב רצה הפ ןהיציפא עשידי יד

 .ירעגניד יד טקידנעראפ ןוא ןראגיצ טימ ןעוועג

 ,םיבשות יד ןופ ןרעדָאפ רעזייה יד רעביא טזָאלעג ןטנאיצילָאּפ לד ךיז ןבָאָה

 םיבשות יד ."ןביוט ערעייז סאג ןפיוא ָאד טָא ןעגנערב ןייז חירטמ ךיז לָאז רעדעי, זא

 ?יײז טעװעדָאה רע ,ןביױט ןעוו ,ןביוט סָאװ, -- :ןהנעט וצ טכַאלעגסוא ךיז ןבָאה
 ריא -- ,סעקװָאכַאד ןוא ןזינרַאק יד רעטנוא ךיז ןעלטסענ ,ןײלַא ָאד ןעמוק ייז
 ץלַאז ןקידחספ ןעמענטימ טשינ טסעגראפ ,יײז טּפאכ ןוא טייג -- ?ןבױט טליוו
 .?טשינ טסעגראפ ,ןקע יד ףיא ןטיש וצ

 עמַאס ןיא ,ריט רעד ןופ לדיטשיב ןרעביא ןעועג זיא קַאלש-ןביוט סענָאכ
 .ןכוז טייוו טפרַאדעג טשינ סע טָאה ןעמ .סַאג ןופ טנָארּפ

 א רעדָא לקנעב א ןטעב רדה ןייז ןיא ןיירא ןענעז לגניי א טימ טנאיצילָאּפ א
 ןסעזעג ענָאכ השעמ תעב זיא ןטש השעמ .קַאלש "בױט םוצ ןעמוקוצוצ רעטייל
 ױו טקוקעג ןוא ,סעברא עטקייװעג טימ ןטָאשעגנָא ,ךוטראפ ןטײרּפשעגסױא ןטימ
 טנעקעג טשינ טָאה טנַאיצילָאּפ רעד .ןעמורב ןוא ןעקרָאװ ,ןסע'ס ןקיּפ ןביוט יד
 ןבױט ענייז טימ ןענָאכ טקוקעגנָא ,לכיימש ןקיטומטוג לציּפ א ןרילראפ טשינ
 : טסנרע ןלעיציפא טימ םינפ ןייז ןגיוצראפ קירוצ רע טָאה !טכילפ זיא טכילפ רעבָא

 .ןביוט יד ןעמענ ןעמוקעג ןיב'כ ,ינודא, --
 ?"סעואוו, --
 ."ןביוט יד ןעמענ ןעמוקעג ןיב'כ, --
 "?ינֹודַא ,ןָאטעג סטכעלש ריד ייז ןבָאה ?ןבױט יד ,םיאנוש ענַאמ עגושמ, --
 "!ינודא ,ךיא בָאה הדוקפ אזא, --
 רענעזעװעג א ןיילא .טגרָאזראפ ןבילבעגנייטש טנאיצילָאּפ רעד זיא לָאמא טימ

 .שתמא יד טנעקרעד ָאד טָאה רע .לגייפ עכלעזַא ףיוא החמומ ַא ןעוועג זיא ,רענלעז
 קלסמ זומ ןעמ זַא ,ןענַאטשרַאפ שוחב טָאה רע .ןימ ןטסעב ןופ ןבױט-טסָאּפ ערָאװ
 ןשיוצ זיא רשפא .ןעז טשינ ייז ןלָאז ָאטױא ןסייו ןופ עדמערפ יד ,לגייפ יד ןייז
 -טסָאּפ עראוו ריד אנ ,טייקינײלק א ?רענעק אזא ,ןאמכאפ א ןענאראפ ךיוא יז
 ...טנַאה רעד ףיוא םיאנוש יד ןביוט

 רע טגָארט ,םייה רעטלא ןייז ןופ שוריג םעד טייצ .ןקָארשרעד ןסעזעג ענָאכ זיא
 ליפא ,לּפענק ןקיצנאלג ןדעי ראפ ,םרָאפינוא ןדעי ראפ דחפ ןוויטקניטסניא ןא
 ךעלנע הנושמ ,ןעמרָאפינוא יײצילָאּפ עשידיי יד ןענעז ,ןטש השעמ .ןשימייה שידיי
 ...לָאמא ןופ םישגונ עשיטירב יד ןופ ךוליה ןצנַאג ןטימ ךעלּפענק יד וצ ,עשיאוג יד וצ

 "נופ םיא ןופ ןגירקעגסױרַא םיוק טָאה טנַאיצילָאּפ רעד .טרעטיצעג טָאה ענָאכ
 טּפַאכעג ייז רע טָאה טייהרעמוטש .ןביוט עכלעזַא םיא וצ ןעמוק'ס יױזַאיװ ןוא ןענַאװ
 ןיא סױרַא זיא ןוא שַאט"ןטייז ןייז ןיא טגײלעגניירַא קיטכיזרָאפ ,עקידנרעטַאלפ ןוא
 .ןקוקוצמורַא ךיז ,סַאג

 ,םערָא ןרעטנוא קַאז-תילט ןטימ ןײגקעװַא ןענָאכ ןעזעג ןעמ טָאה סנגרָאמוצ
 .רדח ןיא ךיז טניפעג'ס סָאװ ,ץלַא טימ ריט יד ןפָא טזָאלעג ,טקוקעגמוא טשינ ךיז

 ,רעטעּפש געט רָאּפ ַא .רעסַאו ןיא ןייטש ַא יװ ןדנווושרַאפ ,קעװַא זיא ענַאכ
 .עקירעגנוה ,עדימ ,ןעילפוצ ןעמוקעגקירוצ ןענעז ייז יו ,ןביוט סענָאכ ןעזעג ןעמ טָאה

 טּפַאלקעגנָא ,טזָאלעגּפָארַא ךיז ,לביטש רעד םורַא טזײרקעגמורַא ייז ןבָאה ,הליחתכל
 ןעמוקעג רעדיװ דלַאב ןוא ןגיולפעגקירוצ ,טנעוו יד ןָא ,ריט רעטכַאמרַאפ רעד זַא
 ןעגנאהעג ךָאנ ןענעז סָאװ ,ןכעלב יד ףיױא לגילפ עטזָאלעגּפָארַא טימ ןצעזוצוצ ךיז
 ,עטרעמוארַאפ טעקרָאװעג ןבָאה ייז .ריט סענָאכ ןופ לדיטשייב ןרעביא עקידייל
 .העבש ןציז ןטלָאװ ייז יו

 ךיז ןבָאה ןעלטיור ןוא ןדניצ ןעמונעג ךיז ןבָאה ןעלמיה יד ןעוו ,העיקש רַאפ
 םעד םורַא תופקה עכעלטע טכַאמעג ,טפול רעד ןיא ןביוהעגפיוא קירוצ ןביוט יד
 ירַאפ יד וצ ,ברעמ ףיוא ץעגרע קידנעטש ףיוא ןדנווװשרַאּפ ןענעז ייז זיב ,לביטש
 .הדוהי ןופ גרעב עטלּפענ
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 ןיטשטאנארג לאיחי

 ןגיוא יד

 ןעמאומ רעד ןופ
 (גנולייצרעד)

 -עניא רָאנ .ןסָאלשעג ןעװעג גנַאל ןופ ןיוש זיא רעמיצָארויב עניילק סָא
 ןבָאה ןוא ןשטנעמ ייווצ ךיז ןגעקַא ןסעזעג שיטיביירש םורַא ןענעז אה
 .טסעומשעג טפַאהבעל

 ךיז ןבָאה סָאװ ,ךיור ןליונק עטכידעג טימ טלופעגנָא ןעוועג זיא רעמיצ סָאד
 ַא טימ יו ,ןגיױצרַאפ סע ,ביוש-רעטצנעפ וצ ךיז טרַאפשעג ,ללח ןיא טלמַאזעג
 -לקניפ ,עקידכעלַײק טימ ,קיסיירד וצ בורק ,ןַאמ ַא ,ָאדַארָאמ .גנַאהרָאפ רעיולֿב
 סָאװ ,םעד ןופ ןדירפוצ ןעוועג זיא ,עלעצנָאװ ץרַאװש ,ןיד ַא ןוא ךעלעגייא עקיד
 -לעזעג רעד ןופ רַאטערקעס רעד ,רעקָאסױו ןוא ןסָאלשעג ןיוש זיא ָארויב סָאד
 .ךעלכיוה לסיבַא וליּפַא ,יירפ ןדער טציא ןעק רע .ןײלַא זיא ,טּפַאש

 רעטרעוו טּפיזעגכרוד ָאדַארָאמ טָאה -- רעקָאסיו רעה ,טוג טסייו ריא;
 ריא -- ,למ ןיא טערַאגיס םעד ןטלַאהעג ןבָאה עכלעוו ,רעגניפ ייווצ יד ןשיווצ
 םוצ ןעזעג ָאד ךימ טָאה ריא טייז ייברַאפ ןיוש ןענעז םישדח ייווצ זַא ,טוג טסייוו
 "?רעטייו סָאװ ןוא רעבירא ןענעז געט עקידייל קיצכעז .לָאמ ןטצעל

 יד ןשיווצ ,ןוא טרעקַאלפעצ רעמ ךָאנ ךיז ןבָאה ךעלעגייא עקידנצנַאלג ענייז
 ךיז סעּפע וצ ןכוז סָאװ ,ןעקנופ-רעייפ עקידנפיולמוא יו ןעזעגסיוא ,ןליונק-ךיור
 .ןענערברַאפ ,ןדניצנָא ןוא ןעּפעשטוצוצ

 ןיא רענערַאפרעד גונעג א ןוא גנודליב רעכױה טימ שטנעמ ַא ,רעקָאסיװ
 עכלעוו רַאפ ,טפַאשלעזעג רעקיטעטלױו רעד ןופ "ןטנעילק, טימ ךיז ןעמענַאב
 ךיז ןָאדַארָאמ טזָאלעג הנווכ טימ טָאה ,טייצ רעיירפ ןייז ןופ ךס ַא ּפָא טיג רע
 ;זַא םתס .,קידנענעכייצ ,דייר עניײז וצ טרעהעגוצ ךיז ,ןדָאלסױא ,ןדערּפָארַא
 טוג טָאה רע .שיט ןפיוא ןגעלעג זיא סָאװ ,ריּפַאּפ לקיטש ַא ףיוא יילב רעד טימ
 -עגסיוא רעש םיא ךרוד טרעװ ןָאט רענעטלַאהעגקירוצ סָאדַארָאמ זַא ,טסווװעג
 ...ןעשעג וצ לולע ךָאנ זיא סעּפע זַא ,ןוא טפמעק

 יו רעמ ייברַאפ טשינ זיא סע .,םורָאװ ,ןטרַאו טפרַאדעג טשינ גנַאל טָאה רע
 ןּפיל יד .שיט ןפיוא טנַאה רעד טימ ןוטעג ץעז ַא טָאה ָאדַארָאמ ןוא טונימ ַא
 עטשרעביײא יד תעב ,ךיז טמורקעגסיוא ,ןגיױצעגפיונוצ לָאמַאטימ ךיז ןבָאה ענייז
 -- טגערפעג רע טָאה -- ?רעקָאסיו ,טגייוש ריא, :טעגירדעגוצ לסיבַא טָאה
 ריּפַאּפ ןפיוא ךעלעשטנעמ ךיז טנכיצ ריא ?ןגָאז וצ סָאװ טשינרָאג רימ טָאה ריֹא
 "ץלַא זיא סָאד ןוא

 ,טכיילגעגסיוא ךיז ,טנַאה ןופ יילב יד טזָאלעגסױרַא ךיג טָאה רעקָאסיװ
 ןוטעג ריפ ַא טָאה ָאדַארָאמ רָאנ ,רעטרעוװ רָאּפ ַא לענש רעד ףיױא ןבילקעגוצ
 ןיימ, :ןבעגעג גָאז ַא ןוא ןרעקָאסיװ וצ ןגיובעגנָא ךיז ,ללה ןיא טנַאה רעד טימ
 -רַאפ טשינרַאג ךייא ןופ טָאה יײצילַאּפ יד ?ָאיַא ,טנַאקַאב טוג ךייא זיא "טקַא,
 ןיא טעברַאעגּפָא רָאי רָאּפ ענייש ַא :ןעמיראב ךיז געמ ךיא ?תמא טשינ ,ןליוה
 עניימ ןיא ןבירשעג ױװַא טשינ זיא .ןלַאפעגניירַא לָאמ ייווצ לכה ךסב ןוא "ךַאפ,

 .ריפַאֿפ יד ןיא ןבירשעג יוַא סיט ס ראי =



 ןעמַאמ רעד ןופ ןגיוא יד

 וצ סָאװ ןופ רע טָאה ,טעברַא לקיטש ַא ןָאדַארָאמ טגנילעג סע זַא ןוא --
 ?קיטכיר ,ןבעל

 ,ױזַא יאדװַא ,ונ --
 עצנַאג רעייא תורּפכ טנזױט ףױא ?טנעה יד ןדניב ךיז עשז סָאװ וצ --

 !ןסירעגּפָא ןוא קירעגנוה םורַא ךיז ךיא יירד ריא בילוצ ןעװ ,לַארַאמ
 רימ יו ןעד זיא גנַאל יװ ?ָאדַארָאמ ,טנופ טרעדנוה עטצעל יד ןוא --

 ?ןבעגעג ריד ןבָאה
 גנַאל יו ףױא !טנופ טרעדנוה !ןגעמרַאפ ַא !ךַאז עסיורג ַא עקַאט --

 טשיג ןעמָאנ ןיימ ןיא ..ַאכ ,ַאכ ,ַאכ ?רעקָאסיװ רעה ,עמוס ַאזַא ךייא טעייטס
 טנַאה ןיא ןבָאה טנעקעג טשינ קילבנגױא ןייא ןיא טלָאװ ךיא בוא ,ָאדַארָאמ
 רעד ףיױא ,שַאטיםעזב ןיא וצ ױזַא טקירד ריא ןכלעװ ,ןרעייא לעפטרָאּפ םעד
 ַא יו רעמ סעּפע טרָאד ןַארַאפ ,ָאי ,ָאי .עקרַאנירַאמ רעיא ןופ טייז רעטכער
 ?ַאה ,טנופ רָאּפ

 ענייז טנַאה יד קיטומטוג טגײלעגפױרַא ,ןוטעג לכימש ַא טָאה רעקָאסיװ
 ןענַאװנופ ,ָאדַארָאמ ,רעטסימ ַא טסיב, :טמורבעגוצ ןוא לסקַא סָאדַארָאמ ףיוא
 "?םעניימ לעפטרָאּפ םעד טלַאה ךיא וו סע וטסייוו

 יו ןוא ןעוו טליפעג טשינ וליפַא טלָאװ ריא ..סע סייו ךיא ןענַאוװנופ --
 ןירַא טלָאװ ,ָארויב רעייא ןופ קידנעײגּפָארַא ,ךיא ןוא ,ןעשעג זיא סָאד ױזַא
 ,ץלַא רַאפ טלָאצַאב ,ָאי ,טלָאצַאב ןוא בוטילכ ןופ ןסעגעגּפָא ,ןַארָאטסער ַא ןיא
 .ָאדַארָאמ סייה'כ יוװ

 ,..טלעג דמערפ טימ --
 רעייא ןוא ךייא יב סנשָארג עטלטעבעגסיא ןייק טימ טשינ ךיוא ,רעבָא --

 ...עיצוטיטסניא רעקיטעטליווו
 שַאט-םעזב םוצ ענייז טנַאה יד טנענעגוצ רעקָאסיו טָאה ויטקניטסניא

 ןפָארטעגפיונוצ ךיז ןבָאה ןקילב סנדייב .וצ שיט םוצ טזָאלעגּפָארַא ךיילג יז ןוא
 -כיימש עניד טעװעסירעג ךיז ןבָאה ןעלקניו-ליומ ערעייז ןיא .ללח-רעמיצ ןיא
 -ָאסיװ .טיײנַאב רעדיו ךערּפשעג סָאד ךיז טָאה ,סיירעביא םעניילק ַא ךָאנ .ןעל
 -טנגייא סָאװ, :ןבעגעג גערפ ַא ןוא טייהנגעלעג יד טצונעגסיוא טציא טָאה רעק
 ןסעגרַאפ רימ ,טעברַא עקיסַאּפ ַא ריד רַאפ ןכוז רימ ?ָאדַארָאמ ,וטסגנַאלרַאפ ,ךעל
 וטסיב ,טפַאשרַאפ סע ןוא רעמיצ ַא טגָאזעגוצ ריד ןבָאה רימ ,ריד ןיא טשינ
 "7? םיא ןופ ןדירפוצ שטָאכ

 דָאש ַא -- סנייז לוק סָאד ןביוהעגרעטנוא ָאדַארָאמ טָאה -- ןיינ ,ןיינ --
 ַא ןיא יװ ,ןטרָאג ַא ןיא קנַאב ַא ףיױא ,סַאג ןיא רעמ ףָאלש ךיא !ימ יד ןעוועג
 ןעניפעג טשינ טרָא ןייק טרָאד רימ ןעק ךיא ,טנעוו ריפ טנייפ בָאה ךיא .רעמיצ
 יב ךיא רעוװ םינּפ ןיימ ןופ ּפָארַא טנייה טנעייל רעדעי ...סַאג ןיא ..סַאג ןיא ןוא
 רעדעי יו ןעזעגסיוא ךיא בָאה ,יָדֲאֹפ ןיא ןוטעג בָאה ךיא ןעוו ..טנייה אקווד
 ַא טרָאד סעפע ?טציא ןוא ,ןכיילג סרעייא יוװ ,ריא יו ,שטנעמ רעשיטייל רענייא
 טכַאמעג ריא טָאה עטָאלב ןוא שַא ..ןײלַא ךיז טרסמ רעכלעוו ,"חלצוי אל. ַא ,לבנג
 .רימ ןופ

 טנייה טסיב ,סנקירעביא ,ןשינעדערנייא יו רעמ טשינ ,ָאדַארָאמ ,ןשינעדערנייא --
 ןוא סיוא ךיז ור ,ךיז וצ רעמיצ ןיא עקַאט ,םײהַא ייג ןוא ךימ גלָאפ ,טגערעגפיונ
 .ןגרָאמ םוק

 -עג ליטש זיא רעדיװ .טרעפטנעעגּפָא טשינ ןוא ןּפיל יד ןסיברַאפ טָאה ָאדַארָאמ
 ,טעשטרובעגרעטנוא רדסכ טָאה ןגָאמ רעקידייל סָאדַארָאמ .רעמיצ-ָארויב ןיא ןרָאװ
 .סױרַא ןרער עקידייל ןופ ןעמוקעג ןטלָאװ ייז יו תולוק עליוה עכלעזַא טלכרָאכעגסױא

 ּצ

 עטצעל טקיטולבעגסיוא ךיז ןבָאה רעמיציָארויב ןופ ןביוש-רעטצנעפ יד ףיױוא
 = - םעד טגעזעצ ,םיפלח עפרַאש ,עגנַאל יו רעמיצ ןיא קידנלַאפנײרַא ,ןוא ןלַארטשרןוז
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 ןײטשטאנַארג לאיחי

 עשייטקעלע סָאד ןדנוצעגנָא טָאה רעקָאסױו .ללח ןטרעכיורַאפ ,ןטנקלָאװעגנָא
 ןיא טרַאּפשעגנָא טָאה רע .ןריּפַאּפ סָאדַארָאמ ןיא טרעטעלבעג ןוא לּפמעל-שיט
 : םיא ןגעוו טנעיילעג ןוא ןרעטש ןָא טנַאה

 ,עכלעוו ,טפַאשלעזעג רעד וצ סעיסנעטערּפ טימ לופ ןוא רָאג זיב שיניצ,
 עמרוט ןיא גנוריפפיוא .ןלַאפכרוד ענייז עלַא ןיא קידלוש ןזיא ,גנוניימ ןייז טיול
 -עד ,טײהנגעלעג ַא רָאנ יוװ .וויסלוּפמיא קרַאטש שטָאכ ,עקידנקידירּפַאב ַא --
 ךיא :טגָאז ןוא טנַאה רעד ףיוא רעמונ:ץיושיוא םעד ךיילג רע טרירטסנאמ
 ?ארומ ןייק רעמ טשינרָאג רַאפ בָאה ךיא ןוא "?טרָאד , ןופ ןיב

 ןענעק טשינ ןבילוצ ךיז ייב ןלַאפעג ,טלפייווצרַאפ ןעוװועג זיא רעקָאסיװ
 ןפיוא טכיוװעגכילג םייב ןָאדַארָאמ ןטלַאהרעד וצ ױזַא יו לטימ ןייק ןעניפעג
 ץלַא .ןעגנערבפיורַא טוװרּפעג םיא טָאה טּפַאשלעזעג יד ןכלעוו ףיוא ,געוו םעיינ
 "יוברעביא ןקיטסייג, ןגעו טנעײלעגנָא ןוא טרעהעגנָא טַאהעג ךיז טָאה רע סָאװ
 רעדעי, .קידתושממ טשינ ןוא טקַארטסבַא ןעמוקעגסיוא םיא זיא ןשטנעמ ןופ
 רעבָא .ץנַאטסבוס-המשנ ערעדנַא ןַא טגָאמרַאפ -- טכַארטעג רע טָאה -- שטנעמ
 סָאד זַא ,טריּפשרעד טָאה רע ??ריא וצ געוו ןקיטכיר םעד ןעמ טניפעג ױזַא יו
 רעד רעטנוא ןופ ןריּפַאּפ יד ןעמונעגוצ רע טָאה ,גנַאל וצ ןיוש טרעיוד ןגייווש
 טזומ ֹוד, :ןבעגעג גָאז א ,ןקילב סָאדַארָאמ ףיוא ךיז קידנפערטנָא ןוא טנַאה
 סָאוװ טסייו ,וד יו ךָאנ רעװ !ַאדַארָאמ ,עילימַאפ ןייד ןופ ןעמָאנ םעד ןעװענַאש
 יד ןיא ךיוא !ןעמוקעג טסיב וד ןענַאװנופ דנַאל ןיא טײדַאב טָאה .ןעמָאנ רעד
 "ןבירשעג םעד ןגעװ זיא ענייד ןריּפַאּפ

 ןיימ וצ ,רעקָאסיו ,טשינ טדער .לַארָאמ ןייק טשינ רימ טעװַארּפ רָאנ --
 ףיא רעמונ םעד טעז ריא .דייר-רסומ ןייק ןרעה ןעמוקעג טשינ ןיב'כ .ןסיוועג
 טָאה ןעמָאנ "רעקילעדַא ןיימ .ןבילבעג זיא סָאװ ץלַא זיא סָאד !טנַאה רעד
 טנערברַאפ עמַאמ-עטַאט עניימ ןענעז טרָאד .סױרַא ןוויוא ןופ ,טרעכיורעגסיוא
 ןעוועג זיא סָאװ םעד טימ טשינ תוכייש ןייק רעמ בָאה ךיא .ןרָאװעג

 .געוו ַא ףיוא ריד טימ ןיוש ןענעז רימ זַא ,טניימעג בָאה ךיא ןוא --
 ,ךיוא ריא טפָאלש ?געוו ןייא עדייב רימ ןבָאה ??רימ, :סָאד זיא רעװ --

 ?רפניימ יוװ קידייל ױזַא ךיוא ןגָאמ רעיא זיא ?קנַאב ַא ףיוא ןטרָאג ןיא ,ךיא יו
 ןופ ןגױצעגסױרַא ,לוטש ןופ ןוטעג בייה ןקיטסַאה ַא ךיז טָאה רעקָאסיװ

 -רעזייא רעד וצ ןייגוצוצ ידכ טירט עכעלטע טלעטשעג ,ןעלסילש לטניב .ַא שַאט
 .געו םעד טלעטשרַאפ םיא טָאה ָאדַארָאמ .עסַאק רענ

 ..ןסָאלשַאב בָאהכ !רעמ טשינ ךיז טימַאב !רַאטערקעס רעה ,קיטיונ טשינ --
 ,?הוײהי רימ "טייז" ..ןבעגעג 'ךייא "בָאהכ- סָאװ טנאה ייד -..טרָאװ סָאד אי / ..מֵה
 בילוצ טָא .טעברַא ןיימ וצ םוא ךיז רעק ךיא ,רעמ טשינ ןעק ךיא ,רעקָאסיוװ
 בָאה'כ סָאװ ,טלעג םעד ךייש סָאװ ןוא ,ָאי .ךייא וצ ןעמוקעג טנייה ןיב'כ סָאװ
 רעטוג רעטשרע רעד ייב .טנַארוק זיאס -- טפַאשלעזעג רעד ןופ ןעמוקַאב
 ,ץלַא ,ןלָאצַאב ץלַא ךיא לעװ "טייהנגעלעג

 ןיא טקיטשרַאפ םיא טָאה סע ןוא ןגָאז סעּפע טלָאװעג טָאה רעקָאסיװ
 ,רענייא יו ,טנַאה ן'א ןעלסילש יד טימ ןבילבעג ןייטש ױזַא רע זיא .זדלַאה
 ןליו םענעגייא ןרעביא הטילש יד ןריולרַאפ םיצולּפ טָאה סָאװ

 ריט רעד וצ וצ זיא ,טלעטשעגפיוא ךיז ָאדַארָאמ טָאה קידנגָאז טשינרָאג
 וצ טנַאה יד טקערטשעגסױא ,ןעגנַאגעגקירוצ ,ריא ןבענ ןיוש קידנעייטש ןוא
 סָאװ, .טרָא םוצ טרעוװילגעגוצ יװ ןענַאטשעג ךָאנ זיא רעכלעװ ,ןרעקָאסיװ
 -שירַאנ ,ךע ?ןעמונעגרעביא ךיז עקַאט ?רעקָאסיװ ,ךיילב ױזַא סעּפע ריא טייז
 יו .טעוו ָאדַארָאמ .ןבעל ןיא טמיטשַאב סעּפע וצ זיא רענייא רעדעי !ןטייק
 רעדמערפ ַא ןיא יצ ,סענעשעק-וזױה ןיא ,שַאטיםעזוב ןיא םענעי ייב ןכוז ,רעירפ
 -רַאפ וצ דָאש ַא ,ָאדַארָאמ רעד ,רע זיא רעלטסניק ַא ,טשינ ךיז טגרָאז .עסַאק
 ."רעקָאסיװ ,טנוזעג טייז ,ונ .ךיז ןעװעילכַאט
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 2 ר א ןעמַאמ רעד ןופ ןגיוא יד

 רֹא

 ,סַאגיבנעלַא ףױא סױרַא זיא רע ןעוו ,ךעלרעטצניפ טוג ןעוועג ןיוש זיא סע
 ,טכיל קירילָאק ליפ טימ טדנעלבעג ןבָאה ןטפעשעג יד ןופ רעטצנעפייוש יד
 -עגסױרַא ןבָאה ןטפעשעג-רעליבוי ןופ .לטנַאמ ןוא דיילק ,לָאװ ןוא דייז טימ
 ןיא .רעײגכרוד ןופ ןגױא יד טעינגימעג ןוא ןטנַאילירב ןוא דלָאג טעשטשילב
 ,זדנעג ענעטָארבעג ןגעלעג רעלעט ףיוא ןענעז ןענַארָאטסער ןופ רעטצנעפ-יוש
 -עגנָא ,סעקשיק יו ,ךעלקירטש ףיוא ןעגנאהעג ןענעז ןטשרוװ עטיור ,עגנַאל
 .טולב טרעווילגרַאפ טימ עטליפ

 -לקניפ ענייז רעבָא ,עטכַארטַאב ,ענעסַאלעג ןעוועג ןענעז טירט סָאדַארָאמ
 עטנַאגעלע ןַא .טפעלשעגטימ םיא ןוא סיורָאפ טרַאּפשעג יװ ךיז ןבָאה ןגיוא עקיד
 ןגָארטעג ךךָאנ ךיז טָאה סע ןכלעװ ןופ ,רעטופ ַא ןיא ןעמונעגמורַא ,עמַאד
 -לושטנַא ךעלפעה ךיז ןוא ןגיובנלע ןייז ןָא ןסױטשעגנָא ךיז טָאה .חיר-ןילַאטּפַאנ
 ,טשינ טכַאמ סע, .טגיונרַאפ ךיז דלימ ןוא לדייא טָאה ָאדַארָאמ .םיא רַאפ טקיד
 עטזױלבטנַא עריא ןופ טָאה טָא רָאנ .טקיאורַאב יז רע טָאה -- "ןעשעג טשינרָאג זיא'ס
 טָאה ץיה ַא ןיטש רענעטנַאילירב ַא ןגיוא ענייז רַאפ ןוטעג דנעלב ַא רעגניפ
 רעּפרעק ןרעביא םָארטש רעשירטקעלע יװ ךרוד זיא ,ּפָאק ןיא ןוטעג גָאלש ַא םיא
 טימ ןעוועג לופ זיא רַאוטָארט רעד .סיורַאפ ןבעגעג ביײרט ַא םיא ןוא םעניײז
 ,טניו ַא יו ךיז ןגָארטעג ,ייז ןשיװצ טרַאּפשעגכרוד ךיז טָאה רע רָאנ ,ןשטנעמ
 ןיא יורפ יד !געיעג רעדנילב ַא .טירט ענייז טקיקעגכָאנ דשח טימ ןבָאה ןשטנעמ זַא
 רעמ ץלַא ךיז טָאה ,שינעגעגַאב קיטכיוו ַא וצ טלייאעג אמתסמ ךיז טָאה עכלעוו ,רעטופ
 ןעשעג לָאז, .ןגלָאפרַאפ וצ טרעהעגפיוא טשינ יז טָאה רע ןוא םיא ןופ טרעטייוורעד
 וט םענ א זױלב טעװ רע -- טצעהעגרעטנֹוא הבשחמ  ַא טָאה - ליװ סע סָאװ
 טשיִנ ,ןרעױד סע טעוװ עדנוקעס ןייא ..ןוא יז ןרעמַאלקרַאפ ,ענייז ןיא טנַאה ריא
 -ליּפעג ןיא ןוא ףליה ןרימרַאלַא טעװ יז ,למוט ַא ןרעװ טעװ סע .רעמ טשינ ,רעמ
 ?ףרעו םלענ ןוא גנַארדעג ןופ ןעמוקַאבסױרַא ךיז רע טעװ ,שער ןיא ,רעד

 ןעק ..רעטופ ןיא יורפ רעד ןופ ,יד ןעוועג ןענעז טירט ענייז ןופ רעלענש רָאנ
 רעק .ַא קילעפוצ טָאה יז זַא ,ןייז ןעק .טליֿפרעד סעּפע טָאה יז זַא ,ןייז
 ,סקַאט, .רעקַאלפ-גױא סָאדַארָאמ טקרעמַאב ןוא קירוצ ףױא ּפָאק ןטימ ןוטעג
 ךעלגעמ יו לענש ןוא ןישַאמ עקידנרָאפיײבראפ א ןוטעג ףור א יז טָאה -- "יסקאט
 ןגױא סאדאראמ ראפ טָאה שינלעקנוט רעקיטכאנ ןיא .ריא ןיא ןעגנורּפשעגניירא
 לָאמסָאד רעבָא ,ןייטש רענעטנאילירב רעטזיולבטנא רעד ןוטעג שטשילב א לָאמַאכָאנ
 ..יסקאט רעד ןופ ביוש רעד רעטניה ןופ -- ןיוש

 ןייז ןסָאגַאב טָאה סייוש רעטלַאק ַא .טירט ענייז ןרָאװעג ןענעז קירעבַאלש
 ךיז ןוא ןארק א רעטניה ןענַאטשעג טלָאװ רע ,ייהעלע ,טקייועג סע ןוא םינּכ
 סואימ ױזַא .םינּפ ןיא ןגיּפשעג ךיז רע טלָאװ ,טנעקעג טלָאװ רע ןעװ .ןשַאװעג
 רע טָאה -- "חלצוי אלא ,"חלצוי אל? .ןגױא ענעגייא יד ןיא ןעזעג ךיז רע טָאה
 ..!רעניא וד עקילאק, -- טעשטּפעשעג ליטש

 זיא סָאװ ,ףוג םעד ןגָארט טשינ רעמ ןליו סיפ יד זא ,טליפרעד טָאה רע
 ַא ןָא ךיז טרַאּפשעגנָא ןוא ןבילבעגנייטש רע זיא ,ןרָאװעג רעווש ױזַא גנולצולפ
 םענייז ץראה ןופ יו לוק א סעּפע טָאה -- אדאראמ .,םייהא יג, .טנַאװ-זיױה
 ןגרָאמ ,ךָאד טסעז ,ךָאד טסעז ,טנייה טשינ ריבורּפ -- םיא וצ טדערעגסיורא
 ..."םייהַא ייג ,ןגרָאמ

 .גערב-םי םוצ יבארגומ סיואגנעל ּפָארא רע זיא ,םייהא ןייג וצ טַאטשנא ראנ

 טלמירדעגנייא טַאהעג סָאװ רָאנ טלָאװ רע יו ,רעקיאור א ןגעלעג םי רעד זיא ןטנוא

 ןלעקנוט ןופ טייקיאור יד רעדיװרעד ןעוועג זיא םיא .למירד ןקידטנװָא ןטשרע ןייז

 יזא טָא ,רעהפיוא ןָא ןעילאוכ ,ןעמערוטש לָאז רֶע זא ,טלָאװעג טָאה רע .םי

 .טימעג ןייז טמערוטשעצ טציא זיא סע יװ ,ץראה ןייז טעילאווכעצ זיא סע יװ

 יד טלקנוטראפ ,םורא ןוא םורא טײרּפשעג ךיז שינרעטצניפ טָאה לייוורעד
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 ןײטשטאנַארג לאיזיי

 ,גערב םוצ ,ענעמיושעגוצ .בײל טעקאנ יו ןגעלעג ןענעז סָאװ ,ןדמַאז עלעה
 ײז מָאה רע ,ןיינ .געט עטייו ןופ ןעגנונאמרעד טכארבעגטימ םיא ןבָאה ןרעסאוו
 ךיז טנעקעג טשינ רעבָא ,ייז ןופ טלסײרטעגּפָא ךיז ,ןעמענפיוא טלָאװעג טשינ
 ,טעטנעפעג ןוא קירטש טימ יװ ןעמונעגמורא םיא ןבָאה ייז לייוו ,ןופרעד ןעײרּפַאב
 .ןעגנַאפעג יװ םיא ןטלַאהעג

 טשסיג יײז טָאה רע יװ גנַאל ןרָאי .עמַאמ-עטַאט ךיז ראפ ןעזרעד טָאה רע
 ןופ שינעכעדעג עדעי ךיז ןופ ןבירטעג ,קנאדעג ןפיוא ןעגנערב וליפא טלָאװעג
 םוצ זיא רע ןעוו .םייה רעשיטַארקָאטסירַא ,רעכייר רעד ןופ ,ןרָאי-רעדניק ענייז
 ײז רע טָאה ,טלמעד ךיוא ,רעמַאק-עמרוט ןיא ןרָאװעג טריפעגניירא לָאמ ןטשרע
 זא ,טפַאשביל ליפ יוזא ,ןקילב ערעיײז ןיא ןעוועג זיא טייקסטוג ליפ יוזא .ןעזעג
 ןיימ ,טסעװ וד, .טנעוירעמאק ריפ יד ראפ טלָאמעד טמעשעג שזא ךיז טָאה רע
 טגָאזעג לָאמנייא טשינ םיא וצ עמַאמ יד טָאה -- "ןעניישראפ טלעװ א ךָאנ ,דניק
 ןופ ןעוועג ,טנרעלעג לוש ןיא ךָאנ רע טָאה טלָאמעד .ןירעד טביולגעג ךעלרע ןוא
 ,גאזסיוראפ םעד קידנרזחרעביא .עטסטבילאב יד ןופ ,רעליש עטלייורעדסיוא יד
 .ןסוקסיא סייה ןוא רָאה יד ןטעלג ,ךיז וצ םיא ןקירדוצ יוזא עמַאמ יד טגעלפ
 וצ טדערעג יװ ,אדאראמ טָאה -- טניישראפ טשינ טלעװ יד ןיוש בָאה ךיא ,ונ.
 טשינ רימ ראפ טָאה ,טלעװ יד ,יז ךיוא רעבָא -- סעילאווכ עקידנעמיוושנא יד
 .."טניישעג טשינ טייוו ,טניישעג

 ןוטעג טכייל א ,למיה ןופ ןסירעגּפָא ךיז ןרעטש א טָאה ,טייצ וצ טייצ ןופ
 ןָאדַארָאכ ייב ךיא .טכַאנ רעד ןופ םוהת ןיא ןעגנַאגעג ןריולרַאפ ןוא ללח ןיא
 ןוא ךיז טקעוװעג ,ןעמוקעגקעװַא ןענעז ןוא טקעװעג ךיז ןעגנונָאמרעד ןבָאה
 .ןדנווושראפ

 טנַאמרעד םיא טָאה ,םי ןטימניא עקידנעייטש ,ןפיש ןופ טכיל עקידנעלּפַאצ עטייוו
 .טקעדעגוצ ייז ןבָאה טכענ ערעטצניפ ןעוו ,טרָאד ןקַארַאב יד ןיא ןוא ץיוושיוא ןיא
 ןופ -טמ סעּפע יצ ,רָאי ןציירד רשפא !?ןעועג טלא טלָאמעד ןעד רע זיא לפיוו ,אי
 רע טָאה לָאמ לפיוו ןוא טליּפשעג םיא טימ טױט רעד ךיז טָאה לָאמ לפיוו .םעד
 ףיױא ןכש ןטימ השעמ יד ןוא ..טראנעגסיוא קירוצ ןבעל סָאד םיא ייב ,אדאראמ
 ויא סָאד ?הדירי רעד ןופ ביֹוהנֲא רעד ןעוועג טשינ ןעד סָאד זיא ...עשטירּפ רעד
 גנולצולפ ןוא ןפָאלשניײא םייב ןטלַאהעג ןיוש טָאה רע ,טכַאנ ַא רענייא ןיא ןעוועג
 ,קעד ןגױא יד טנעלעגוצ ןאד טָאה רע .ךיז ףיוא ןקילב סנכש םעד טליפרעד
 =טיש א סױרַא טמענ'מ יו ..ןַאד ןוא טּפָאלש רע זַא ,לעטשנָא םעד טכַאמעג
 ןעמונעגסױרַא ,ענייז רעגניפ ןציּפש יד טימ ,ןכש רעד טָאה ױזַא ,טיוה רעד רעטניה ןופ
 ..קאראב ןרעטצניפ ןיא ןוטעג דנעלב א טָאה סע ןוא ליומ ןופ ןָאצ א ךיז

 ,סעקשיק יד טגנערדעצ ,טקינײּפעג טוג םיא רעגנוה רעד טָאה טכַאנ רענעי ןיא
 ךיז זיא עשטירּפ רעד ףיױא ןכש רעד .ןפָאלשנייא טזָאלעג טשינ ןוא ןסע טנַאמעג
 עבמָאג רעד ףיוא זיולב ,טלעהעג ךעלטימעג טָאה סנייז םינפ סָאד ,ןפָאלשעג קיאור
 ךיז טָאה -- רעכעבישא ןא וצ ךעלנע ,ןייב לקיטש ןגיובעגסיוא ןא -- רענייז
 -- לרעדָא טצַאלּפעגפױא ןא יו -- טולב עלערינש טרעווילגראפ א טלבירגעג
 ןרַאפ טראה ,רעקיטכיר ,ןיוש גָאטראפ .לקניוו-ליומ ןייא ןופ ןגיוצעג ךיז טָאה סָאװ
 סנבכאל ןוא דלָאג ,ןטנַאילירב טמולהעג םִיא ךיז ןבַאה ,לעּפַא םוצ ןייטשפיוא
 םיא בָאה יײז .עשטירפ רעד ףיױא םיא םורַא עטגיילעגסיוא ,טיורב קידעכַאק
 רעגניפ ןעצ יד טימ טָאה רע ןוא חיר-ןוויוא ןקידנצייר רעיײז טימ טרוכישראפ
 ..סעגעג דליו ,ןסעגעג ןוא גייט ןקידנעירב ךָאנ ןופ רעקיטש ןסירעג ענייז

 טקוק עגכָאנ .טנאילירב ןטימ ןכש םעד טעװעטַאשטעגכָאנ יֹוזא רע טָאה געט
 וצ ידכ טכאװעג טכאנ עצנאג א רע טָאה לָאמנײא ..זיב ,םיא טלַאה רע ווװ
 סעפע רַאפ ןוא טליפעגסיורָאפ סעּפע טלָאװ רע יװ ,ןכש רעד ..ליצ ןייז ןכיירגרעד
 טשינ ידֹכ גיוא יד טשיוועג ,רעהַא ןוא ןיהַא טרעקעג ךיז טָאה ,טאהעג ארומ
 ,ןקילב עקידנטעב עכלעזַא טימ םיא ףױא טקוקעג וליפַא ,ןרעו ןצ ןפָאלשטנַא
 ,םיִא וצ רעטנענ טקורעגוצ ךיז רע סָאה טיט .טלמירדעגנײא טָאה רע זיב

2 = 



 לעמַאמ רעד ןופ ןגיוא יד

 םינפ ,םיא ןבענ קידנגיל יוזא טָא ,וא םעטא סנכש םעד ךיז ןיא טמעטאעגניירא
 .דלאה טנכש ןופ עלעקעז סָאד ןעמונעגּפָארא ,ימ ןָא רע טָאה ,םינפ וצ

 ןופ רעצ ןופ זא ,ןײז ןעק .ןעגנַאגעגסױא ןכש רעד זיא סנגרָאמוצ ךיילג
 יו ייס רע טלָאװ רשפא .ןברָאטשעג רע זיא גנונעפָאה לסיב טצעל סָאד ןרילראפ
 ..טנעקעג טשינ ,ןטראוו רעמ טנעקעג טשינ טָאה רע רעבָא .ןברָאטשעג

 ןכַאנ טפאשראפ ךיז טָאה רע סָאװ ,טיורב סָאד טקיטשעג םיא טָאה בײהנָא ןיא
 ראוו ןיא יצ םולח ןיא םיא ךיז טָאה לָאמנייא טשינ .טנאילירב םעד ןפיוקראפ
 לקערב א ךיז טעב ןוא םיא ןבענ טייטש ןכש רענעברָאטשראפ רעד ,טכאדעגסיוא
 ..יינסאדנופ ,יינסאדנופ ,ןבעל ןבייהנָא קירוצ טעװ רע ןוא זילב לציּפ א ,טיורב
 טָאה רע ,ןגעלעג זיא ןכש רעד ווװ ,טרָא סָאד ןטימעגסיוא רע טָאה גנַאל טייצ ַא
 ..ץלַא ,טליײהעגסיוא ץלַא טָאה ץיושיוא ,רָאנ ..טמעשעג ,םיא רַאפ טמעשעג ךיז
 ..רעגנירג ןעמוקעגנָא םיא "ןטייהנגעלעג, עכלעזַא ןיוש ןענעז רעטעּפש

 ,א

 ךיז טָאה רע ןעוו ,טכאנ רעד ןיא טעּפש גונעג ןייז טזומעג ןיוש טָאה סע
 ןא .סַאג רעטסוּפ רעד טימ טזָאלעגקעװא ךיז ןוא קנַאב רעד ןופ טלעטשעגפיוא
 רע ןיהוו טסוװעג טשינ ןיילא ךָאנ טָאה רע שטָאכ ,ןגָארטעג םיא טָאה טעּפמיא
 םיטש עכעלרעניא ןא טָאה -- "ןגעוו עמורק ןייק ףיוא טשינ ךיז זָאל ,, .ןייג ליוו
 !ּפָא דלַאב טייג טכַאנ יד םורָאװ ,תוחוכ ענייד ,ָאדַארָאמ ,ריבורּפ , .ןפורעג םיא
 ןבירטעגרעטנוא םיא שרעדנא ץעמע טָאה -- "עקילאק ןייק טשינ טסיב זא ,זייוו

 דארג ךיז יסקַאט א טָאה ,לסעג ןטכױלַאב גונעג טשינ א ייבראפ זיא רע ןעוו
 ,ןאדאראמ ףיוא ךיז קידנפערטנָא ןוא ןגיטשעגסיוא זיא ןאמ רערעטלע ןא .טלעטשעגּפָא
 לסיבַא, .גערב ןופ טייו טשינ ,ךעלסעג יד ןופ םענייא ףיוא ןבעגעג גערפ ַא םיא
 ןילַא ךיא ייג ,טָא -- .טרעפטנעעגּפָא קידנעלכיימש ָאדַארָאמ טָאה -- ,סקניל ,רעטייוו
 ."גנוטכיר רענעי ןיא

 טירט יװ ,עקידהולש ,עכעלטימעג עכלעזא .טייקליטש רעקיגָאטראפ ןיא טירט
 ןוא ףםורַא ליטש .םייגערב םייב גָאט-סטעברַא ןרעוװש ַא ךָאנ עקידנריצַאּפש ןופ
 קירוצ ךיילג זיא ןוא ןוטעג עשטרוב א םי רעד טָאה טייצ וצ טייצ ןופ זיולב .םורא
 ןבָאה ייז ךיוא ןוא טעקואימעצ ךיז ץעק ןבָאה טרָאד ןוא ָאד .ןרָאװעג ןגיוושטנא
 יד טכליהעגּפָא ךָאנ ןבָאה םעד וצ .טײקליטש רעקיטכאנ ןופ רעקיטש ןסירעג
 ןקידתופתושב ַא ןעייג סָאװ ,םירמושיטכַאנ ןופ יד וצ עכעלנע ,ןשטנעמ ייווצ ןופ טירט
 .ןגעמראפ ןטױרטראפנָא רעביא ןכַאו ייז תעב גנַאג

 ןוא טפול רעד ןיא ןוטעג גָארט ַא ךיז טָאה יירשעג ּפמעט ַא ..גנולצולּפ ןוא
 עטליהעגנייא ףָאלש ןיא ןופ רעטצנעפ ןוא ריט וצ ןלַאפעגוצ זיא רענייז אכע רעד
 טייקיטכאנ רעטסוּפ ןיא ךיז ןוטעג לקייק א יײרשעג א רעדיװ טָאה דלאב .רעביטש
 .ןעגנַאגעגסיױא ןוא

 ןיהא קידנעמוקניירא .םעגייז רעמיצ וצ טּפעלשרעד ךיז טָאה רע סָאװ םיוק

 זיא רעקיניזנאוו א יו .רעגעלעג ןפייא טלקייקעגפיורא ,ץכעוטנא ןיא ,ךיז רע טָאה

 טגעה עדייב טימ .סייווש ןופ ךייט א ןיא ךיז ןדָאבעג ןוא טעב ןפיוא ןגעלעג רע

 לע .טנפעעג טשינ וליפא םיא ןוא רעטסייט-טלעג ןדמערפ םעד ןטלַאהעג רע טָאה

 םיא ןעװעג טיירג זיא ןוא ךיז טניפעג םיא ןיא סָאװ ןעגנאגעגנָא טשינ םיא זיא

 ןופ זָאלג-ןביוש סָאד זיא סעגר ענעי ןיא רָאנ .סאג רעד ףיוא ןרעדיילשוצסיורא

23 



 ןייטשטאנַארג לאיחי

 ןלעטשראפ וצ יו יוט טימ ןגיוצראפ ןעוװעג רעמיצ ןופ רעטצנעפ ןקיצנייאנואנייא
 ןופ ןּפמָאל ייווצ ןבָאה רעטצנעפ ןייז ראפ טרַאה .ןסיורד ןטעוװעשובעצ ןופ םיא
 זיב ךיז קידנגױו ,קינייװעניא ןטכױלעגנײרַא -- ןגױא עכַאװ יו -- ןרעטמַאל
 .ביוש רעד וצ

 ןכאוו סָאד זא ,ןזיועגסיוא םיא ךיז טָאה ,ןּפמָאל ייווצ יד ףיוא יוזא קידנקוק
 סָאד זא ,ןגױא עדלימ סעמאמ רעד םיא ןטיה סע ןוא רעמיצ ןייז ראפ יוזא
 ..טלטוװו א ןעניישראפ טפראדעג טָאה רעכלעוו ,דניק ריא ,םיא וצ ןיירא יוזא יז טכַאל

 ןוא ּפערט'זיוה יד רעביא ןעפוט טסעפ ַא ןגָארטרעד ךיז טָאה ןרעיוא ענייז וצ
 ךיז רע טָאה .קערש ןופ ןעלסיירט ךיז ןבױהעגנָא ,עבט ןייז יו טשינ ,טָאה רע
 עטוג סעמַאמ, רעד טזָאלעג ,טקעדעגרעביא ךיז ,טעב ןיא רעפיט טזָאלעגּפָארא
 עלעכַײמש טכײל א טימ ןוא ןעמענמורא דלימ יוזא ,ןטיה םיא ןלָאז יז זא ,?ןגיוא
 ,טלמירדעגנייא ,רעריא טייקסטוג רעד ראפ טקנאדאב ריא טלָאװ רע יװ ,ןּפיל יד ףיוא
 ןייז ןופ ריט רעד ןיא ײצילָאּפ רעד ןופ ןּפַאלק סָאד רָאג קידנרעה טשינ
 .רעמיצ ןסָאלשראפ
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 שטיוואניפראק .א

 עקייל
 עצראווש יד

 ןופ רעטרָאּפער רעד ,ןַאגַאק עקמָאיס סָאװ ,ןופרעד סע ךיז טָאה ןביוהעגנ 8 8
 טשינ טָאה עקמָאיס .סעקינַאיפָאס טימ המחלמ ַא ןיא ןיײרַא זיא ,"גָאט רענליוו,
 ,ךעלזייה עכעליירפ רעקינַאיפָאס יד ןיא ןדיומ יד ןופ ןדייל יד ןעזוצ טנָאקעג

 .עדווירק רעייז ןעמענוצנָא ךיז ןסָאלשַאב ןוא
 יד טימ ןדער קעװַא ןוא עקדאראווָאסָאק עטיינעגסיוא יד ןָאטעגנָא ךיז רע טָאה

 ןגָארטעצ סע רע טעװ טינַא ,ךָאי רעייז ןופ ןדיומ יד ןעײרפַאב ןלָאז ענעי ,סרעדנַאב
 .ךיז ייב טָאה יז ןעמעוו ןסיוורעד ךיז טעוו ענליוו ץנַאג ןוא טַאלב ןיא ךעלרעלעט ףיוא

 ,ךיז טייטשראפ .ךאלמ םעד ןעשווָאט ייב טכַאמעג עקמאיס טָאה ךוזַאב ןטשרע םעד
 טָאה'מ .לגניי רעסעב ַא טרָאפ -- רסיק ַא יו ןעקמָאיס ןעמונעגפיוא טָאה עשוװָאט זַא
 ,ךעלרעבעל עטקַאהעג ןוא ןפנָארב טימ ,שיט ַא טכַאמעג בוטש רעטשרעדָאפ רעד ןיא
 .ןסיזעט-סטייהיירפ ענייז ןעשווָאט רַאפ טגיילעגסיוא טָאה עקמָאיס ןוא

 ַא יו ,ןגיוא יד טימ ןעקמָאיס ףיוא טערומשזעג ,רעביאנגעק ןסעזעג זיא עשווָאט
 רע טָאה ךָאנרעד .דייר עקידרעייפ ענייז ןדער םיא טזָאלעג ןוא ,רעטָאק רעטקידניזראפ
 ןשיטיו ַא רַאפ סע טסַאּפ יו -- ךַאז עטשרע .טקנוּפ ייב טקנוּפ טרעפטנעעג םיא
 טינ ןעמ טעברַא -- סנטייווצ ..?ןכַאז עכלעזַא ןיא ןשימ ךיז עקמָאיס יװ ןַאמנגנוי
 ,ליוו לדיימ סָאד .רעצעלק ןייק טשינ ָאד טגעז ןעמ ןוא ןקירבַאפ ןיא סעקינַאיפָאס ףיוא
 יז ?סָאװ זיא ...פעלק ראפ ַא יז טּפַאכ ...טשינ יז ליוו .טסאג ַא טימ ּפָא ךיז יז טלעטש
 סָאװ ןוא ןעקנירט ןוא ןסע .בוט-לכ ןופ יז טמוקַאב םעד רעסיוא ...? זָאלג ןופ זיא
 ,עטנעל ַא יז ףרַאד .טעדנַאט ןיא ןזָאנ וצ ריא טימ ןעמ טייג ,לטנַאמ ַא יז ףרַאד ? טשינ
 יז ,ייא .עלעכיב ןפיוא ,ןשָארג ַא ןָא ץלַא ןוא ;קָאלק הרש ַא ןַארַאפ זיא ,לּפענק ַא
 ןרעביא ןעמעננָא ייז טסייה רעוו זיא ,תובוח יד ןופ סױרַא טשינ לָאמנייק ןכירק
 ןיא סָאװ ,סעסקיש לסיב ַא ןגעו ?ָאד ןעמ טדער ,ךעלטנגייא ,סָאװ ןגעוו ןוא ?זדלַאה
 ָאד ןענעז רעמָאט ...רעמע םענהפרט םעד ןגָארטוצסױרַא טשינ ייז ןעמ טיורט ןרָאי עטוג
 רופיכ םוי .ענעגייא יװ ךָאד ייז ןעמ טלַאה ,רעדניק עשידיי ריפ ,יירד ַא סַאג ןפיוא
 ,לטעטש ןיא םיבורק יד וצ ןרָאפ ליוו ץימע זַא ,טייצ-חספ ןוא ,בוטש יד ןעמ טסילשרַאפ
 ,אברדא ?למוט רעצנאג רעד ָאד זיא סָאװ טנייה .דיילק ןרַאפ טשינ ךיוא םיא ןעמ טסייר
 טגייל יז סָאװ ןגָאז יז לָאז .ריא טימ ןדער לָאז עקמָאיס ןוא ןעקייל ןפורניירַא ןעמ לָאז
 .טפעשעג םוצ וצ

 .טדערעג טשינ ריא טימ טָאה עקמָאיס רעבָא ,ןפורעגניירא עקַאט ןעמ טָאה ןעקייל
 טנַאה רעטעקאנ ַא טימ ןטלַאהעגוצ ןוא רעקלא ריא ןופ ריט רעד ייב ןענַאטשעג זיא יז
 .ןפיולרעדנַאנַאפ טשינ ךיז ןלָאז ייז ,טַאלַאכ ןטמילבעג ריא ןופ סעלָאּפ יד

 -- ..?ערדוכאל ,סעּפע גָאז, :ןייצ עטסערפראפ ךרוד טערָאטעג ריא טָאה עשווָאט
 טלַאה ןעמ זַא ,ןעניימ ןָאק'מ -- ןעקמָאיס וצ סעקרעשטשאי טימ טכַאלעג ייברעד ןוא
 א ףיױא לאירעטַאמ ןעקמָאיס ןבעגעג טָאה ןגייווש סעקייל ..סעקנַאדייק ןיא ָאד ריא
 ןענוװעג ןבָאה םעד ןופ .הכבה קמע רעקינַאיפָאס םעד ןגעוו ןעגנובײרשַאב קילדנעצ
 ףיוא גנוזייל יד יא ,טנעה יד ןופ גנוטייצ יד ןסירעג טָאה ןעמ יא -- םידדצ עדייב
 ןביוהעגנא ךיז ןבָאה טיילעגנוי ענעטירשעגרָאפ .טקרַאטשעג רעייז ךיז טָאה סַאג רענעי
 ןשטעווקרַאפ טנָאקעג ןבָאה סעסקיש יד ןוא ,תולווע יד ןעזוצ ןטנוװָא יד ןיא ןּפַאכּפָארַא
 ,רעבָא ,סרעדנַאב יד .ןטעב יד רעטנוא ךעלטסעק עשיפרָאד ערעייז ןיא ןדליג רָאפ ַא
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 שטיװָאניפרַאק .א

 ,טגיילעגרָאפ טָאה עילוק יד עקיורפ .טמעשרַאפ ייז טָאה'מ -- ןדירפוצ ןעוועג טשינ ןענייז
 לַאז'ס ,ןעקמָאיס ןרעפטנעּפָא "רעירוק-טנווָא , ןיא לָאז רענעי ,רעביירש ַא ןעגניד לָאז'מ
 ןעמ טעװ סָאװ -- ןלַאפעגּפָא זיא גַאלשרָאפ רעד רעבָא .רעיוא ןַא ןיא ןרעװ קיטכיל םיא
 רעד רעביא ןעקמָאיס ןזָאלוצ טשינ טדערעגּפָא ךיז טָאה'מ ?םינּפס ןצראווש ךָאנ ךיז
 ןעו -- ןעקייל וצ טנַאה ערעטיב ןייז טזָאלעגסױא טָאה ךאלמ רעד עשוװָאט ןוא ,לעװש
 טלָאװ ,סיוא ריא קלעמ שטָאכ ,ריט םייב טשינ טייטש ןוא ,טרָאװ ַא טלַאמעד טגָאז יז
 ַא ןרָאװעג טשינ טלָאװ סעקינַאיפָאס ןוא ,ןביירש וצ סָאװ ןגעוו טַאהעג טשינ עקמָאיס
 רעסייוו רעד זַא ,ןבירשעג טָאה עקמָאיס .ױזַא ןעוועג עקַאט זיא'ס .ענליוו ןיא רבד םש
 ,רעקירדַאב עריא ןופ קילבנא ןיא ןדער וצ טַאהעג ארומ טָאה ,עצרַאװש יד עקייל ,ףַאלקש
 רעמ טָאה סריא ןגייוש סָאד ןוא ,ךאלמ םעד ןעשװוָאט ןופ טלַאטשעג רעד ןיא
 .תמא ןטזױלבטנַא םעד טקיטעטשאב

 זיא ,טמיראב טכַאמעג ריא טָאה עקמָאיס טייצ .טרעגרעעג רעייז ךיז טָאה עקייל
 ַא ןיא ךלָאי ַא סעקינַאיפָאס ףױא ןעמוקּפָארא טשינ לָא'ס גאט ַא קעװַא טשינ
 ןענעז'ס .רעריפרַאפ םעד ןוא עמַאמ-עטַאט ןגעוו ריא ייב ןגערפסיוא ךיז ןוא ,שוילעּפַאק
 טסיזמוא ןזָאלרעביא ןגעלפ ייז סָאװ ,ןדליג רָאּפ יד ןעװעג אחינ טשינ וליפַא ריא
 .טשינמוא

 עטַאט ריא זַא ,ןלייצרעד לָאז ענעי ,ןעקייל טהצעעג טָאה עסיורג יד ערַאמַאט
 ,דיחירךב סיקסניגָא ףַארג ריא טָאה טריפרַאפ ןוא ,בר רעלָאקָאטנַא רעד ןעוועג זיא
 ,עיליו רעד ןבענ ,קשעיּפסָאּפ ןיא קרַאּפ םעד טַאהעג טָאה סָאװ ,ףַארג רעבלעזרעד
 ;סענַאטשַאק יו ןטיש ךיז טעװ טלעג ןוא סרעיירפ יד ןלעפעג טעװ השעמ  ַאזַא
 טָאה ,עטכול יד עקציטרעב ,עמַאמ ריא .ןשטנעמ ןרַאנ טלָאװעג טשינ טָאה עקייל רעבָא
 ףיוא הקזח יד רעביא ריד זָאל ךיא ,דניק ןיימ ,עקייל , :טגָאזעגנָא טוט ןרַאפ ריא
 -- ריד טעב ךיא ןוא ,לַאזקָאװ עמַאס םוצ זיב עװָאגרַאט ףיוא קירב ןופ ,עװַאל סרוש
 ךיז ןוא ,סנייז ןבעג וטסלָאז טסַאג םעד .טיורב ןייד ךעלטנרָא ריפ .טשינ ךימ םעשרַאפ
 יז ןעקנַאד וצ טָאג ,ןוא ,ױזַא טריפעג עקַאט ךיז טָאה עקייל ..."סנייד ןעמענ וטסלָאז
 ןיא ןייג טשינ רָאט ןעמ זַא ,הרזג יד סױרַא זיא'ס טייצ רָאנ .הסנרּפ ןייש טַאהעג טָאה
 טזומעג עקל ךיז טָאה .ביוש ןכרוד ןעקניו ןוא ריט ןרעטניה ןייטש רָאנ ,סַאג
 עקמָאיס ןעמוקעג זיא ,טכעלש ױזַא ןעוועג טשינ ךיוא טלאוו .ןעשווָאט וצ ןבײלקנײרַא
 ןַאד טָאה עקייל זַא .ּפָאק ןיא ךיוא ,טפעשעג ןיא רָאנ טשינ .טיירדעגרעביא ץלַא ןוא
 ,גנוי ַא ןעוועג זיא רע .ןושל'ס ןריולרַאפ יז טָאה ,ןעקמָאיס לָאמ עטשרע סָאד ןעזרעד
 טימ ןעוועטנעמשז ןייז ,ןדער ןייז טנייה .ךעלרעזייק -- זָאנ ןטימ רָאה ּפָאק רעד .דליב ַא
 טשינראג רע טָאה םעד רעסיוא .רעטַאעט רעדָארַאגװָאנ ןיא רעלטיוו הרּפכ ַא -- ןגיוא יד
 ,רעקלַא ריא ןופ לטנעוו םענרעצליה ןכרוד טרעהעג סע טָאה עקייל .טדערעג םורק
 .ץַאלַאּפ סעשטיוועקשיט ראפ יו רע טמענ טלעג רעבָא ,לקניוו סָאד עקַאט טיג עשווָאט
 עלַא ןופ .הלח ּפָארַא רע טמענ הינק רעדעי ןופ ןוא ,טַאלב רע טָאה ןעמָארק עלַא טימ
 ,ןעשוואט ןפרָאװעגרַאפ עקמָאיס טָאה ץלַא סָאד .ערדוּפ ףיוא םיוק רעביא טביילב ןקילג
 רעשיטיוו ַא יו ,טרעדנווועג רָאנ ךיז טָאה עקייל .ןײרַא לטניּפ ןיא ןפָארטעג טָאה רע ןוא
 ייב ,טכַאנײב טעּפש .קיניײװנסױא טפעשעג סָאד ןָאק ןוא תוישעמ עלַא ןופ סָאד סייוו
 ןוא ןעקמָאיס ןגעוו טכַארטעג ,רעטצניפרעדניא ןגעלעג עקייל זיא ,ןדָאל עטקַאהרַאפ
 יד ןעמענוצנָא לגניי שיטיו א טביירט סָאװ ,ןטכַארטרעד ךיז טנָאקעג טשינ
 ,ןופרעד טָאה רענעי ,ןייטשרַאפ ךָאנ ןעמ ןָאק ,ןתח א אלימ .סעקינַאיפָאס ןופ עדווירק
 !עילָאד ערעטיב ריא רָאנ ,טשינרָאג עקַאט רע טניימ רשפא זיא ? רעקיטייז ַא רעבָא

 טשינ םענייק טימ ךיז ןוא עטירבעגפָא ןַא ןעוועג ןיוש זיא סָאװ ,עקייל ןוא...
 ןגעוו טליײצרעד םיא טָאה יז .ןעקמָאיס וצ ןדער ןבױהעגנָא לָאמַאטימ טָאה ,ןדנובעג
 ?רעטכָאט סעקציטרעב ןייג טנָאקעג טָאה וװ לייוו ,סַאג ןיא ןײגסױרַא לָאמ ןטשרע ריא
 ןגעוו הגאד ַא טַאהעג טָאה רעװ .ןעמַאמ רעד טימ ןעמַאזוצ ,ןיירַא דרער'ד ןיא עביכ
 יד טָאה ,עינרַאברַאג ןופ ןענָאדרָאג ייב ןעניד טלעטשעג ךיז יז טָאה רעמָאט ?ריא
 יד ןוא ,ץרַאװש וצ יז זיא טסניד ַא רַאפ יו -- ןורסח ַא ריא ףיוא ןענופעג םַאדַאמ
 רעד ,ןוז רעד טָאה עינרַאיעלָא רעד ןופ ןיקצָארט ייב .ריא ייב םוא ןעייג ןגיוא
 רעדיוו יז זיא .טכַאנ ןטימניא רעסַאװ ןעקנירט ןייג םעצולּפ ןבױהעגנָא ,טסיזַאנמיג
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 עצרַאװש יד עקייל

 סָאװ ,עלעכוק יד ןעקסָאי ןגעוו טלייצרעד ןעקמָאיס יז טָאה ךָאנרעד .קידלוש ןעוועג
 סעשטיווָאמינוב ףיוא הבנג ַא בילוצ עקירעמַא ןייק ןפָאלטנַא ןוא טזָאלעגרעביא ריא טָאה
 יד יװ ,ץרַאה ןופ טדערעגּפָארַא ױזַא טַאהעג טשינ ךיז יז טָאה גנַאל ןיוש .עקטעוו
 .ןגיוא יד רַאפ ענירפושט סעקמָאיס טימ ןרָאװעג ןפָאלשטנַא יז זיא ףוסל .טכַאנ

 סעקייל טכיילבעג ןוא ןדָאל ןופ ןטלַאפש יד ךרוד טקוקעגניײרַא טָאה גָאטרַאפ רעד
 עריא ףױא טיױה רעד רעטנוא ןופ טלזירעג טָאה טײקזָאר עליטש ַא .םינּפ ןלעקנוט
 ןפרָאװעצ ,רָאה ּפָאק רעד רעבָא ,טייקלעה עקידנעייגפיוא יד ןייז לבקמ טלָאװעג ,ןקַאב
 רעד ףיוא ךוּפ רעד .טנטָאשרַאפ ץלַא טָאה ,יינש ףיוא ןליוק ןפיוה ַא יװ ,ןשיק ןפיוא
 טצינשעג ןוא ,לױמ-עקװַאקסורט עטיור ריא טליײטעגסױא ךָאנ טָאה ּפיל רעטשרעביוא
 .ץעיװַאסַארק ַא ,ריציפָא ןשירַאצ ַא ןופ זָאנ-השורי יד ךיילג ףיוא

 ,ץרַאװש וצ ןעוועג זיא יז -- עק ףיוא טגָאזעג קיטכיר עקַאט טָאה עוװָאנעדרָאג
 .קידווענח וצ ןוא

 ִּצ

 .תוכלמ טימ ןסירעגנייא טָאה עקמָאיס ןוא השעמ ַא טכַאמעג ךיז טָאה לייוורעד
 ,ךיז טייטשרַאפ .הנידמ יד ןעיירדרעביא שממ ,סיורג רָאג ףיוא ןעמונרַאפ ךיז טָאה רע
 טקישעג ןוא ,טורעג טשינ טָאה ,טַאירַאסימאק ןטירד ןופ רַאסימָאק רעד ,יקסוועיַאמ זַא
 טשינ ןוש םיא ןבָאה ייז רעבָא .ןײרַא בוטש ןיא ןעקמָאיס וצ סרעקעמש רָאּפ ַא
 טלַאהעג ןכעלשדוח ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,עלעגיוא יד קישזָאק רעקעמש רעד .ןענופעג
 עקשוש ַא ןבעגעג רעירפ גָאט ַא טָאה ,ןפנָארב ןטסיזמוא רעסיוא ,עטַאלב רענליוו יד ייב
 ןעוועג טשינ ךָאנ זיא ןעקמָאיס ףיוא עדיבָא יד שטָאכ .ןעקמָאיס ןגעוו הבוט לעב ןקילעז
 ןגָאזנָא םיא ןפיול ךיילג לָאז יז רעטכָאט רעד ןלױפַאב קילעז טָאה ,ןעמונעגסױרַא
 רעייז ןעֶקְבייט טָאה עקמָאיס .ענילאמ ַא ןכוז לָאז רע ןוא ,ןטָאשרַאפ םיא טָאה ןעמ זַא
 שעװ ךעלקיטש עכעלטע טקַאּפעגניײא ,רעטָאפ םעד ןסירג ןסייהעג ,טקנַאדַאב :+

 טשינ רע טָאה ןטלַאהַאב וצ ךיז ווו רעבָא ; בוטש ןופ ןרָאװעג םלענ ןוא ,קַאזקור םעני
 ןעוועג ץלַא ןענייז סָאד רעבָא ,ךס ַא טַאװעג עקַאט רע טָאה טָאטש ןיא דניירפ א

 רעד עקכַאנ יצ ,ןוז סטַאקָאװדַא םעד ,ווָאכיֿפרעשט עקימ יו ןסערדַא ערענָאיצולָאװער
 ךיז טָאה סָאװ ,טעָאּפ רעד ,ףלָאװ רעזײל וליפא רעדָא ,קישעפינש ףיורא ,רעמיר
 .קרַאמ-ץלָאה ןבענ רעלעק ַא ןיא טקיטסענעג

 טָאה .רעשיטילָאּפ ַא טרָאפ .תורצ ףיוא ןלעטשסיוא טלָאװעג טשינ םענייק טָאה רע
 רעד ףיוא קַאזקור םעד ןוא לטיה טקורעגּפָארַא ןַא טימ טָאטש ןופ טײרדעגסױרַא ךיז רע
 זיא ױזַא .ערעיזָא רעד רעביא לסיב ַא ןעמיווש קָארט ןיא טייג רע טשרמולכ ,עציײלּפ
 רע טָאה טרָאד ןופ ןוא ,דלַאװ רעטערקַאז ןיא עקנַאלּוהָאפ-סיורג ךרוד ןיײרַא רע
 | .לָאקָאטנַא וצ עיליוו גערב ןטימ טנַאּפשעג

 ,עווקרעצ רעקסוװָאנַאמָאד רעד ןופ לָאּפוק םענרעּפוק ןפיוא ןטירעג טָאה ןוז יד
 -טנװָא םוצ יירעגנילקעג סָאד זיב ,טרָאד ןופ ּפָארַא טשינ ןוא עקנַאלוהָאּפ ףיוא סָאװ
 טזָאלעגּפָארַא ךיז יז טָאה .לטָאז םענעלַאטעמ ןופ ןבױהעגסױרַא יז טָאה טעבעג
 -בלַאה םעניא טצכערקעצ ךיז ןבָאה רעמיוב יד .םינּפ עטציהעצ'ס ןליקפָא ךייט םוצ
 ץלַא ךָאנ זיא עקמָאיס ןוא ,םעטָא םעד ןּפַאכּפָא ןיוש ןָאק'מ ,ןעקנַאד וצ טָאג .לקנוט
 רע זַא ,ןעניימ עקַאט לָאז'מ ידכ ,געוומוא םעד טָא טכַאמעג ןוויכב טָאה רע .ןעגנַאגעג
 רענירג רעד רעטנוא ךעלפיש יד טכיילשעגייברַאפ ךיז טָאה רע .קָארט ןייק קעװַא זיא
 יד וצ טרָאד ןופ ןוא ,קינטַאילעט ןיא טּפַאכעגנירא ךיז רע טָאה ךָאנרעד ,קירב
 רעטניה ןלַאפעגקעװַא ןעוועג ןיוש זיא ,ןעיירעפיטש גָאט ַא ןופ דימ ,ןוז יד .גרעבציירק
 ָאד טָאה רע .רעטצניפרעדניא גראב םעד ןגיטשעגפיורַא זיא עקמָאיס .עיליוו רעד
 טימ ןגיטשעג טכענ עקידרעמוז יד ןיא ןענעז ןדיֹומ ליפ ױזַא .לגעטש רעדעי טנעקעג
 טציא .ךשוח ןכרוד טלמעלפ ענליוו יו ,סמערא ענייז ןיא ,ןעז וצ ידכ ,גראב ןפיוא םיא
 ,ןציירק עסַאלב יירד יד סנסופוצ טרַאּפשעגנָא ּפָאק ןטימ ,ןײלַא רענייא ןגעלעג רע זיא
 טכָאקעג רע טָאה ,טייצלָאמ ַא ןוא רעגעלטכַאנ ַא ןגעוו גרָאז רעד טימ ןעמַאזוצ ,ןוא
 ..ןעמוק ךיג רָאג ,ןעמוק רעכיז טעװ סָאװ ,ןענַאריט יד ףיוא המקנ עקידנעירב ַא
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 שטיװָאניפרַאק ..א

 ִּצ

 רע זיב .לרעקלא סעקייל ןיא רעקנַארק ַא טגיל עקמָא'ס יװ ,ךָאװ ַא דלַאב ןיוש
 וצ טכַארטרעד ךיז ,גרעבציירק יד ףיוא ןכָארקרַאפ זיא רע ןעוו ,טכַאנ רענעי ןיא טָאה
 ַא ןגיל ןופ םתסה ןמ ,רעטיצ ַא טּפַאכעג רע טָאה ,שינעטלעהַאב ַא ןעקייל ייב ןכוז
 ,טסעג עטעּפש וצ טניוװעג ןעוװעג זיא עקייל .דרע רעטכייפ רעד ףיוא רעטציוושרַאפ
 ;ןריולרַאפ רעייז ךיז טָאה יז .טכירעג טשינ ןצנַאגניא ךיז יז טָאה ןעקמָאיס ףיוא רעבָא
 ייב ןעמוקַאב ןָאק רע יצ טגערפעג ןוא קַאזקור םעד טגײלעגּפָא טָאה עקמָאיס זַא רָאנ
 טימ ןעשעג זיא סעּפע זַא ,ןענַאטשרַאפ יז טָאה ,טיורב לקיטש ַא טימ ייט זָאלג ַא ריא
 יו ןלאפעגקעװַא רע זיא ךָאנרעד .ןעגנערבראפ רעהַא ןעמוקעג טשינ זיא רע ןוא ,םיא
 ןָא ןרירוצנא ךיז טַאהעג ארומ ןוא לטעב גערב ןפיוא ןגעלעג זיא עקייל ןוא ,ּפָאנס ַא
 ןטעבעג זיולב טָאה רע .ּפָאק םעד ןביוהפיוא טנאקעג טשינ רע טָאה ירפרעדניא .םיא
 רעדיוו ןוא ריא ייב ךיז טניפעג רע זַא ,ןלייצרעד טשינ םענייק לָאז יז ,ןעקייל
 ןקורב וצ ןפָאלעגקעװַא ןוא ּפָאק ןפיוא לכיט ַא טּפַאכעג טָאה עקייל .ןגיוא יד טכַאמרַאּפ
 טלָאװעג אקווד טָאה רעשדלעפ רעד קורב .תחדק ףיױא האופר ַא ןטעב רעשדלעפ םעד
 .גנַאג רעד טרעוװ טשינ זיא'ס זַא ,טרעכיזרַאפ םיא טָאה עקיײל רָאנ ,הלוח םעד ןעז
 טכַאנ עצנַאג ַא ןגעלעג ןוא טעװענַאיּפרַאפ עלעסיב ַא ךיז טָאה עסיורג יד ערַאמַאט
 טעװ ,ןעמעננייא ,ןרימשסיוא ףיוא סעּפע ןבעג קורב רָאנ לָאז .עקנעליוו ןיא סיפ יד טימ
 גָאט וצ גָאט ןופ .טקעלעגסיוא ךיז טָאה עקמָאיס .ןעוועג עקַאט זיא ױזַא .ןקעלסיוא ךיז יז
 .ןרָאװעג רעסעב םיא זיא

 טָאה יז .טנידרַאפ טשינ ןשָארג ןייק עקייל טָאה ,ןגעלעג זיא עקמָאיס סָאװ טייצ יד
 ןשרָאפ ןעמוק ןגעלפ ןדלָאי יד ןעװ ,ןַאד ןופ ךָאנ ,עלעּפינק ריא ןופ טלָאצעג ןעשוואט
 ןבָאה ןדליג רָאּפ יד .דמעמ ןרעטצניפ ריא ןופ תוביס עכעלטפַאשלעזעג-שילַארָאמ יד
 ייוצ גָאט עלַא .זדלַאה ןיא דלאג ןעקמָאיס ןסאגעג טָאה עקייל .טזָאלעגסיױא ךיג ךיז
 עקמָאיס .ףוע ,סעקשידַאר עשירפ טימ ענעטעמס עלעפעט ַא ,ךעלעכוק עטלביצעג
 ,ןלָאװשעג טוג ןעוועג םיא זיא זדלַאה ןיא .ןעגנילש םייב טרעטאמעג עקַאט ךיז טָאה
 טשינ םיא ייב ןצנַאגניא זיא טיטעּפַא רעד -- .ּפָארַא ץלַא סע טגעלפ זיא סע יװ רָאנ
 םעד זָאנ ןייז רעטנוא ןופ ןעמענוצ ןתעב ,טרעדנווװעג עקייל ךיז טָאה -- טליקעגוצ
 .רעלעט ןקידייל

 רעד עשוװָאט .ןעשווָאט טימ רעווש ןרָאװעג ןעקייל ךיוא זיא טלעג טימ רעסיוא
 טשינ זיא ָאד .ןפָא ןייז לָאז ריט יד ,טרעדַאפ טפעשעג סָאד זַא ,ןגירשעצ ךיז טָאה ךאלמ
 ּפָא ןעמ טגָאלש לייוורעד ןוא ,ןפָאלש טשינ קיבײא ָאד טעוװ טסַאג רעד .הינסכא ןייק
 ,סעקינאיפאס ףיוא עשוװָאט ַא ןַארַאפ זיא'ס זא ,ןעמ טסעגרַאפ ךָאוװ ןייא ךָאנ .בוטש יד
 סָאד זַא ,ןרעפטנע טווורפעג טָאה עקייל .הרות-רפס ַא ןביירש ךיז ץעז םענ שטָאכ ןוא
 ַא זַא ןעוװעג ריבסמ בראה רעיײז עשװָאט ריא טָאה ,טלָאצַאב ךָאד זיא טלעגילטעב
 רעיירפ םייב .סױרַא ןוא ןײרַא ןופ טבעל בוטש ַא .טלעג-הריד ןופ טשינ טבעל בוטש
 ַא טָאה עשוװוָאט ?ןלָאצ ןַאד רע טעװ סָאװ ןופ ,ןדליג רַאּפ יד ןקידנע ךָאד ךיז טעװ
 עלייגימש םעד ןעװַאיבָא לָאז יז זַא ,שוריפב טגָאזעגנָא ןוא ריט רעד טימ ןָאטעג ּפַאלק
 ףיוא ןקוקמוא טשינ ךיז רע לָאז סעװַאלּפַאפ זיב ןוא ,ךיש יד ןעיצפיורַא רעכיג סָאװ
 ..ןגיוא יד רַאפ ןטדַאש לָאמַא ךָאנ םיא ןָאק'ס לייוו ,רעטניה

 טזָאלעגרעביא עקייל םיא טָאה ירפרעדניא .סיפ יד ףיוא טלעטשעג ךיז טָאה עקמָאיס
 ַא םענייז טימ קעװַא יז זיא ןײילַא ןוא ןשַאוװצמורַא ךיז רעסַאװ סייה ןוגושט ַא
 .רעטסוש םעד ןשטיװָאּפרַאק וצ ,עזליג-ןסאריּפַאּפ ַא ףיוא ןבירשעג ,עלעווירב

 זַא ,טגָאזעגנָא ןעצ לָאמַא עקמָאיס ריא טָאה ,בוטש ןֹופ סױרַא זיא יז רעדייא
 ,טרעכיזרַאפ םיא טָאה עקייל .עזליג יד ןסעפיוא יז לָאז ,ּפָא רעוו ריא טלעטש רעמָאט
 ןייק טשינ טָאה ליבסנַאמ ַא ןוא עקיטנָאק ַא זיא יז .ןבָאה וצ ארומ סָאװ ָאטינ זיא'ס זַא
 ןגעווטסעדנופ .גָאט ןלעה ןטימניא ךַאפ ןופ רעמיצנעיױרפ ַא ןעּפעטשרַאפ וצ טולב
 ,קירוצ ךיג ױזַא ןעמוקעג טשינ זיא עקייל ןעו ,טכַארטעגרעביא רעייז עקמָאיס טָאה
 ךיז םינּפ ןרעביא רעסעמלָאג ןטימ ןרָאפ ןתעב רע טָאה ,ןעוועג קינייוו ךָאנ סָאד זיא
 קירוצ ןעוװעג ןיש זיא רע זַא ,טציא טשרע ןוא .ריא ךָאנ טקנעב רע זַא ,טּפַאכעג
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 עצרַאווש יד עקייל

 טָאה עקייל סָאװ ,דמעה טסערּפעגסױא ןַא טימ ,גוצנַא ןטקיניײרעגסױא םעניא -- רע
 רע יו ױזַא רָאנ .םיא רַאפ ןָאטעג טָאה יז סָאװ ,ןעמונַאב טשרע רע טָאה ,טיירגעגוצ
 רָאג יד רַאפ ןליפעג ענייז ןטיהוצּפא טימעג ךיז ןוא ,ךיז וצ גנערטש רעייז ןעוועג זיא
 ַא לסיב ַא טימ .תמא ןַא סָאװ ,ךיז ןלָאג סָאד טקידנעעג רע טָאה ,ןליצ עכיוה
 ןיא יו ,ךעלנעזרעפ ױזַא טשינ ,ןעקייל ןעקנַאדוצּפַא ןסָאלשַאב ןוא ,טנַאה רעקידרעטיצ
 סָאװ ,תובשחמ טימ ןרעװ וצ לשכנ טשינ ידכ ןוא ;גנוגעװַאב רעצנַאג רעד ןופ ןעמָאנ
 ַא קַאזקור ןופ ןעמונעגסיֹורַא רע טָאה ,טלעוו יד ןרעסעבסיוא טימ ןָאט וצ טשינ ןבָאה
 ט'רע ,השקשינ !סָאװ ןגעוו .דיל ַא ןביירש טצעזעגקעווא ךיז ןוא ריּפַאּפ ןייר לטעלב
 סָאװ ,עקנעליוו סַאּפ ַא וצ רעטצנעפ םענעגנַאהרַאפ-בלַאה םעניא טקוקרַאפ ,ױזַא ןציז
 טעוװ ,קירב רעװַאלּפָאּפ ןזיב סעקינַאיפָאס ףיורא ןופ ,גערב ןטשיופעגסיוא םעד טיצראפ
 .טעָאּפ ַא רע זיא םעד ףיוא .ןעמוק זיא סע סָאװ ןיוש

 ּצ

 זיא ,עקיורטס-עװָאנ ףױרַא ,לביטש סעשטיווָאּפרַאק ןענופעג טָאה עקייל רעדייא
 טיירגעג ןוא טאטשרַאו םייב ןסעזעג זיא שטיװָאּפרַאק .העש רָאּפ עטוג ַא קעװַא
 -רעביא םיא טָאה עקייל .עלַאה ןפיוא גָאט-קרַאמ ןקידגָאטסניד םוצ לוויטש עשרעיױּפ
 ןלירב ענעכעלב יד זָאנ ןפיוא רעקירעדינ טזָאלעגּפָארַא טָאה רע .לווירב סָאד ןבעגעג
 טעשטרובעג גנַאל רע טָאה ךָאנרעד .ןטייז עלַא ןופ ןרידוטש סע ןעמונעג ןוא
 ןענַאטשרַאפ טָאה עקייל סָאװ ןופ ,סעסנָאװ ענירג-לעג יד רעטנוא שיסורסייוו ףיוא
 ןַא ןבעג וצ ףיוא ןוא ,רעסעב ךס ַא ןעוועג טלָאװ ,גאט-קרַאמ ןכאנ טמוק יז ןעוו זַא
 טָאה שטיװָאּפרַאק .ןעמעװ טימ ןעז ךיז סַאג ןיא ןייגסיורא רע ףרַאד רעפטנע
 ,לטיורב ןצרַאװש ןבלַאה ַא טימ ךלימ-רעיוז קעשידָאל ַא שיט ןפיוא טלעטשעגקעוװַא
 עטַאכ יד ןסָאלשרַאפ ןוא ריט ןיא ןעײרעּפַאלק ןייק ףיוא ןרעפטנע טשינ ןסייהעג
 1 .ןסיורד ןופ

 םעד ןעמונעג טָאה יז זיב ,רעמָאק ןרעביא טיירדעג גנַאל ױזַא ךיז טָאה עקייל
 -רעיוז יד ןסעגעגּפָא יז טָאה ךָאנרעד .עגָאלדָאּפ יד טרעקעגסיוא ןוא לקניוו ןופ םיזעב
 טָאה שטיװָאּפרַאק .טנעה יד טגיילרַאפ ןציז ןבילבעג ןוא טיורב לקיטש ַא טימ ךלימ
 :ןעקמָאיס ףױא טגיילרַאפ ךיז יז טָאה סָאװ -- טכַארטעג טָאה עקייל .טמיוזעג ךיז
 טשאוו רעדמעה עדמערפ .ןגָאלשעגּפָא ךיז ןבָאה טסעג .טסַאּפרַאפ ןענייז ןדליג רָאּכ יד
 ? הלודג יד זיא סָאװ טנייה .יז טייג ןתוחילש ןיא .יז

 ןוא ךיז ףיוא טשינ ,עדיבָא ןייק ייברעד טשינ טליפ ןוא ךיז ןיא סע טדער עקייל
 יז .טשינ לָאמנייק יװ ,ןצרַאה ןפיוא טוג ריא זיא'ס .טרעקרַאפ .ןעקמָאיס ףיוא טשינ
 יז ןוא םערָאוװ לקיטש ַא רעביא ךיז ןגָאלש ןבלַאװש ייווצ יו רעטצנעפ ןכרוד טעז
 -עסייר םעניא יז טעז טציא רעבָא :ךעבענ -- םעד ףיֹוא טגָאזעג יז טלָאװ לָאמַא .טלכיימש
 .לבַאנש וצ לבָאנש רירַאֹב םעד ,ילפעג 'םעד ,גנורֿפש םעד ךיוא טיורב לקיטש ןרַאפ שינ
 ןיא זיא יז סָאװ ,עסיורג יד ןעראמאט ייב ןגערפ טסילשאב ןוא רעמ ךָאנ יז טלכיימש
 זיא ,ּפָאק .ןטימ ןגיילוצנא .ןעמעוו רַאפ טָאה ןעמ זַא סָאװרַאפ ,יז יװ ןרָאי רעמ ךַאפ
 ...טסַאג ןטסֿכיײר ןופ יו טעילעמש טראפ רעמ ןעמ

 ֹא

 טרעקעגמוא ךיז טַאה שטיװָאפרַאק זיב .טעּפש רעייז ןעמוקעגקירוצ זיא : עקייל
 זיא ,ןעקמָאיס וצ הבושת א עקלוביב עלעוועט ַא ףיוא .טעכרעטעגפיוא ןוא סַאג ןופ
 ןעוו סָאװ רעמָאט זַא ,טגָאזעגנַא ךיוא ריא טָאה שטיוװָאּפרַאק .טנװָא ןעוועג ןיוש
 ןעמ סָאװ ,ךעלקילג ױזַא ןעועג טשינ זיא עקייל .ווירב םעד ןסעפיוא יז לָאז
 .קעװַא ןוא ,טוג -- טגָאזעג טָאה יז רָאנ ,ריּפַאּפ טימ גָאט ןצנַאג ַא ריא טמערָאק
 רעד ןועמש יװ ןעזרעד יז טָאה ,דָארָאגװָאנ ףיוא ,ףיוה סּפָאקעמורק קידנעײגיײברַאפ
 יז טָאה תליחת .ןײרַא טָאטש ןיא דרעפ ןטימ ןרָאפ ךיז טביילק קישטשאווזיא
 ןופ ןוא סַאג עטַידב זיב שטַאכ ,ןריפוצ ריא לָאז רע ,ןטעב םיא ןוא ןייגוצ טלָאװעג
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 שטיװָאניפרַאק .א

 ,טכַארטַאב ךיז יז טָאה ךָאנרעד רעבָא ;טעקינַאיפָאס ןייק סופוצ ןייגרעד יז טעוו טרָאד
 זומ רע .ןעמעװ טימ ןוא ןענַאװנופ ןגערפ ןבױהנָא טעװ ןועמש .טשינ רעסעב זַא
 ןוא ךלהמ ןצנַאג םעד סופוצ ןעגנַאגעג יז זיא .סנטַאמעסַאמ עלַא וצ ףתוש ַא ןייז ךָאד
 ,לווירב סָאד ױזַא ןעוועג טשינ ןיוש םיא זיא'ס .ןליוק ףיוא יו .ןסעזעג זיא עקמָאיס
 יד טימ ןפָאלעגנגעקטנַא ריא רע זיא ,ריט יד טנפעעג טָאה יז זַא ןוא .ןײלַא עקייל יו
 םיא טָאה יז .טכַאניב ןַאד יו ,ןריולרַאפ רעייז רעדיוו ךיז טָאה עקייל .סיורָאפ טנעה
 ,שוק ןטשרע ןכאנ עשיטיוו ַא יו ,עטמאלפעצ ַא ןוא לווירב סעשטיוװָאּפרַאק ןבעגעגּפָא
 לייוו ,ןסע וצ סעּפע ןפיוקנייא רעכיג ףרַאד ןעמ רמולכ ,רעקלא םענופ סױרַא יז זיא
 .רעמעס םעד דלַאב טכַאמרַאפ זדעלס רעד ענָאכ-םייח

 טָאה ,ךערָאװצ םעד ןוא טיורב לבעל ןטימ סַאג ןופ קירוצ ןעמוקעג זיא עקייל זַא
 קיניישט םעד ןעמונעג טָאה יז .רעקלא ןרעביא רעה ןוא ןיה ןייג ןפָארטעג ןעקמָאיס יז
 .ייט ףיוא רעסַאװ סייה ,ןערַאמַאט ייב ,ןגעקטנַא ןופ ןעגנערב סױרַא ןוא

 ַא רעייז ןטכַארט טזומעג ,טיורב ןפיוא ךערָאװצ םעד קידנרימש ,טָאה עקָאמיס
 טשינ ןוא ,ךעלנייועג יו ,טלכיימשעג טָאה רע טשינ לייו ,שינעטכַארט ערעווש
 טימ .ענטומעלַאק רעייז ןעװעג זיא ןעקייל .ריא וצ ןגיוא יד ןביוהעגפיוא טָאה רע
 ןוא לשיט סָאד טמיורעגפיוא יז טָאה ,ןסעגעגּפָא ?טקידניזרַאפ ָאד יז טָאה סָאװ
 טנַאװ ןופ ןטָארטעגסױא טָאה רע סָאװ ,געוו ןיא םיא ןייגוצניירַא טשינ טערַאטסעג ריז
 :ןפורעגסיוא ןוא טלעטשעגּפָא עקמָאיס ךיז טָאה גנולצולפ .טנַאװ וצ

 !ןגָאז וצ סָאװ ריד בָאה'כ ,עקייל --
 קיּפ א ריא טָאה'ס .טנַאה ןופ קיניײשט רעד ןלַאפעגסױרַא טשינ רועיש זיא ןעקייל

 טָאה רענעי ,ריא ףיוא טדערעגנא טָאה ,קורעטסוש רעד ,יוג רעד -- ּפָאק ןיא ןָאטעג
 רעתמא רעד יװ ,ןגיוא יד טימ טערישטשעג עגר עדעי ןוא לווירב סָאד טעוועצלירעג
 :שרעדנַא סעּפע רָאג ןעקמָאיס ןופ טרעהעג טָאה יז רעבָא ;עקרוא

 -- ץרוק ..ךיא ליוװ ..ןעמָאנ ןיימ ןיא ,עקייל ...ןיינ ...ןופ ןעמָאנ ןיא ,עקייל --
 ..טיורב ןטימ ייט יד רַאפ ןעקנַאד ריד ליוו ךיא

 .טמעטאעגּפָא רעיירפ טָאה עקייל
 רַאפ ןָאטעג טסָאה וד סָאװ ,ץלַא רַאפ רָאנ ,ןסע ןרַאפ רָאנ טשינ ,טסייה סָאד --

 סָאװ ,גנוגעװַאב ַא ןפלָאהעג וטְסָאה ,ץוש ןבעגעג רימ טסָאה וד סָאװ ,םעד ךרוד .רימ
 ,ןע:נערב ןלעװ רימ סָאװ ,עכאפע עיינ יד .טלעוו רערענעש ַא ,רערעסעב ַא רַאפ טפ=עק
 םעד וצ ןסַאמ-סקלָאפ יד ןופ גנוביוהרעד ַא יו טַאט ןייד ןצַאשּפָא טעװ ,ןכיג ןיא רָאג
 .ןאזרעפ ןיימ ןופ עגַארפ ַא טשינ זיא סָאד לייוו :טציא ןפמעק רימ ןכלעוו רַאפ ,לַאעדיא
 עגַארפ ַא זיא סָאד .רעיוב ןוא רעפמעק ןופ ײמרַא ןַא ןיא טַאדלָאס ַא זיולב ןיב ךיא
 .סעקינַאיפָאס ץנַאג ,רעטרעדנוה ךָאנ ןוא ךיד ןוא ךימ טדניב סָאװ ,ףמַאק ַא ןופ
 ?ןענַאטשרַאפ וטסָאה

 ...ןיינ --
 .לױמ ןפָא ןא טימ ןייטש ןבילבעג זיא עקמָאיס
 !ןענַאטשרַאפ טשינרָאג וטסָאה --
 ...טשינ רָאג --
 ..טרא ןַא ףיוא קיניישט םעד קעװַא לעטש ָאט --
 .טגלָאפעג טָאה עקייל
 ? ןגָאז ריד ךיא לָאז סָאװ ,ונ .ןגָאז ריד ךיא ליוו ,קעװַא ייג ךיא רעדייא ,עקייל --

 וצ ךיא טלָאװ ,ןענעגעזעג וצ ךיז רעווש ױזַא ןייז טעוו רימ זַא ,רעירפ סייוו ךיא ןעוו
 טנָאקעג בָאה'כ וו ,ץַאלּפ רעקיצנייא רעד ןעוװעג זיא סָאד שטָאכ ,ןײרַא טשינ ריד
 ,גרעבציירק יד ןופ ןייגרעד

 .טנייוועצ ךיז ןוא טעב ןפיוא טצעזעגקעוװוַא ךיז טָאה עקייל
 ..ךיד טעב ךיא ,עקייל --
 ריא טלָאװ ייכ .רימ ןיא טעשזופשזעצ סעּפע ךיז טָאה'ס ! ןָאט ךיא לָאז סָאװ ,ונ --

 ..טלעוו ערענעש יד ןופ טשינ ןוא םעד ןופ ןביוהנא ךיילג
 ...רעקיטכיוו ןענייז ןכַאז ענעי --
 ..ןכיילג סניימ רַאפ טשינ ,רענייטש עטנלע ןייק רַאפ טשינ --
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 עצרַאװש יד עקייל

 .ןייז טשינ סעכלעזַא טעװ עכָאּפע רעיינ רעד ןיא --
 טעװ סעקינַאיפָאס ןוא ןעיירדרעביא ךיז טעװ טלעוו יד .עמָאיס ,עמָאיס ,ייא --

 זַא ,טגָאזעג טָאה ריא ?ןדערנגעקטנַא ךייא לָאז ךיא .ךיא ןיב רע ,אלימ ,ונ .ןביילב
 ריא לפיוו ןייז טנָאק ריא .טייז ןיימ ןופ ?ענילַאמ עיינ ַא טָאה ריא .קעװַא טייג ריא
 ...ךיא ...טפרַאד

 ןגרַאמ .ןבַאגפיוא עיינ רימ ףיוא ןטרַאװ סע .רעייז ריד קנַאד ךיא ,עקייל ,ןיינ --
 ןעמענוצ ךימ ,דניירפ עניימ ,סרענייגיצ רעקָארט יד ןופ רופ ַא ןעמוק טעװ גָאטרַאפ
 .עצינַאּפָאק ףיורא ,לימ רעש:זיוצנַארפ רעד ייב ןטרַאווּפָא ייז לכיא

 :ןײרַא לכיטזָאנ ןיא טדערעג ןוא ןגיוא יד טשיוועג טָאה עקייל
 ָאמַאכָאנ ךיז ריא טפרַאד רעמָאט רָאנ .רעסעב זיא ךייא רַאפ יו טוט --

 ,טנייוועגרעדנַאנופ קיטכיר ףיוא ךיז טָאה יז ןוא ...ןעווענילאמ
 ,סאיגוס ערעוװש עכעלטע ןעקייל ןרטלקפיוא טוװרּפעג עקמָאיס ךָאנ טָאה טכַאניײב

 ךעלטייו ,לטעב גערב ןפיוא ןגעלעג זיא עקייל .טפנוקוצ רעקיטכיל רעד ךייש סָאװ
 ,לָאמעלא יװ רעמ טייז ןיא ןטינשעג ריא טָאה טנַאק רענרעזייא רעד ןוא ןעקמָאיס ןופ
 ?ןגארטעצ ױזַא יז זיא סָאװ -- ןפרַאוװעגראפ ךיז טָאה יז ןוא טדערעג טָאה עקמָאיס
 ריא זיא ריפסיוא םעד ןופ רעטכייל רעבָא .ג ףוס ַא ןעמענ לָאמַא טזומעג ךָאד טָאה'ס
 טָאה ,םיא םורַא שינעוואה רעד ןָא ,ןעקמָאיס ןָא גָאט רעקידנגרָאמ רעד .ןרָאװעג טשינ
 ןייג ףרַאד ןעמ ןעװ ,גָאט רעד יו רערעטיב ןוא רעקיטעמוא ךָאנ טנכייצעג ריא ךיז
 .רָאטקָאד םוצ לָארטנָאק ףיוא

 טשינ טליפרעד יז ןעוו ,תובצע ריא ןיא ןכָארקרַאפ טלָאװ עקייל ווו טסייוו רעוו
 טּפַאכרַאפ טָאה יז זַא ,טניימעג יז טָאה תליחת .טנעה עמערַאו סעקמָאיס ךיז ףיוא
 ריא טָאה עקמָאיס רעבָא ,גערב םוצ רעמ ןרַאש ןביױהעגנָא ךיז ןוא רעגעלעג ליפוצ
 רעייז ךיז טָאה עקייל .לטעב ןופ ןלַאפּפָארַא טשינ .הלילח ,לָאז יז ,ןטלַאהעג טסעפ
 םיוק טָאה יז .ןקַאב יד טנערבעג ריא ןבָאה'ס זַא ,ןרעווש טגעמעג טָאה יז ,טמעשרַאפ
 :טלמאטשעגסורַא

 ..ךייא רַאפ טשינ טסַאּפ סע ,עמָאיס --
 ןפיל עריא רעטצניפרעדניא ןכוז טימ ןעמונרַאפ ןעוועג רָאג זיא עקמָאיס ןוא

 :ןצפיזוצפָא ,עכעלקילג ַא ,ןזיוואב עקייל ךָאנ טָאה ,ןענופעג ייז טָאה רע רעדייא
 ,יוא ..ליבסנַאמ טביילב ליבסנַאמ ןוא ,טלעוו ערעדנא ןַא ,טלעוו ערעסעב ַא --

 ...עלעקמָאיס
 רעקלא םענופ טכײלשעגסױרַא ךיז עקמָאיס טָאה ,ןפָאלשעג ךָאנ זיא עקייל ,גָאטרַאפ

 רעקינַאיפָאס יד רעביא טנַאּפשעגקעװַא טָאה רע .עצײילּכ רעד ףיוא קַאזקור ןטימ
 ,ןוז יד ןוא .םלוע רדס םעד רעסעב ףיוא ןעיירדרעביא ,עצינַאפָאק ךרוד ,ןפיוהרעטניה
 ..גראב-סָאלש ןרעטנוא ןופ גיוא ןַא טימ םיא וצ ןעקנווועג טָאה ,עקטידנַאב יד

 א

 רז'

 -- ןגערב יד סעקינַאיפָאס ףױא ןעגנַאגעגרעבירַא רָאי םענעי ןענייז ןכַאז ייווצ
 םעצולּפ טָאה יז .טרוכישעגנא ךיז טָאה עקנעליוו יד .ץרַאה סעקייל ןוא עקנעליוו יד
 יד ןופ יינש ןצנַאג םעד גנילירפ ןעקנורטעגסיוא ןוא ךיילג ןכייט טימ ןרעװ טלָאװעג
 -יוצנַארפ רעד ייב ןעמָארטש יד טקורעגרעטנוא ריא ןבָאה'ס סָאװ רעסיוא ,גרעבציירק
 רענידרַאנרעב ןכרוד ןגערב עטלקַאװעצ טימ טרעטנָאלּפעג ךיז טָאה יז .לימ רעשיז
 געוו ןפיוא .ןועוו רעטכייל ריא טעװו רשפא -- עיליוו ןיא ןעיײּפשוצניײרַא ידּכ ,ןטרָאג
 עטרעמוארַאפ רעקיטש סמערא יד רעטנוא טּפעלשעג ,טעשטירעג קידרקפה יז טָאה
 רעגנוי השעמ ,סעטַאכ רעקינַאיפָאס עכעלטע ןטייז יד טקַאהעגרעטנוא ןוא סעברעוו
 ןייארַאפ-רעדורב ןיא ןעמענניירַא םיא ןָאק ןעמ זַא ,ןזייוורעד ליוו סָאװ ,רעייג-חוכ
 .ןרעסַאװ סעטיל ןופ

 ,קעווא זיא עקמָאיס טייצ .ןגערב יד רעביא ,לופ ןעוועג ךיוא זיא ץרַאה סעקייל
 רָאיקראמ רעד עקרסיא .עײלָאק ןופ סױרַא ןצנַאגניא זיא יז .ןָאט טרעהעגפיוא יז טָאה
 .טסעג טביירט ןוא שיטיוו ןרָאװעג זיא עקייל זַא ,עווָאדראליב ןפיוא טלייצרעד טָאה
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 טא עי יע יי י.י עט א שטיװָאניפרַאק .א

 תרזע ןַא ,םיא ייב זיא סָאװ :ןענעקָארט ןביוהעגנָא ךיוא ךיז טָאה ךאלמ רעד עשווָאט
 טקנעװשעגרעטנוא טָאה גנוציילפרַאפ יד סָאװ ,ךָאנ קילג ַא ?טכַאדעג ַאד טשינ ,םישנ
 טלָאװעג אקווד טָאה עשוװָאט .ןעניוו וצ טרָאד הנכס ַא ןרָאװעג זיא'ס .לביטש סָאד
 רָאנ ;רעױמ-ןזייא טייטש בוטש יד -- ןבָאה ארומ טשינ לָאז יז ,ןעקייל ןדערנייא
 ןָאּפש ַא ןוא גיוא ןיא יורטש ַא ןבָאה לָאז רע ,ןשטנווועג םיא טָאה עסיורג יד ערַאמַאט
 ןייז בילוצ לייוו ,ןענעּפולַאקוצסױרַא רעירפ סָאװ ןסיוו טשינ לָאז רע ןוא רעוא ןיא
 ,ךיז וצ ןעקייל ןעמונעגניירַא טָאה ערַאמַאט .דניק שידיי ַא ןעקנירטרעד רע ליוו הסנרּפ
 .ּפָארַא טעוו רעסַאװ סָאד זיב ,רעמַאק ןקיאייברעד ןיא

 טשינ לָאמניק טָאה יז .ןעקײל טימ ןגָארטעגפױא רעייז ןעוועג זיא ערַאמַאט
 עטעװעטַארקרַאפ יד ךרוד ןסָאריּפַאּפ ךעלטסעק ןפרָאװעג ריא טָאה עקייל יװ ,ןסעגרַאפ
 ,ךעבענ ,טרָאד זיא ,ערַאמַאט ,יז ןעוו ,סַאג רעשטיוװַאס ףיוא ,ייבאל םענופ רעטצנעפ
 יו םוא ךיז טיירד עקייל יו ןעזעג יז טָאה טציא .קנערק רענייש רעד ףיוא ןגעלעג
 ריא טָאה יז .עטרבח רעד ףיוא ןָאטעג יו ריא טָאה ץרַאה סָאד ןוא ,עקיטכענ ַא
 ,םָאקַאר ןייג ץַאק ַא רעדָא ,קיּפ עלעטנעצ ַא םולח ןיא ןעזעג יז טָאה רשפא טגערפעג
 קעװַא ןוא לכיט סָאד ןעמונעג -- ּפָא ךיז עּפעשט -- טגָאזעג טָאה עקיײיל רעבָא
 לָאז יז ,ןריווושראפ ךיז טָאה ערַאמַאט .ןטרָאג רענידראנרעב ןיא גָאט םעד ןציזרעביא
 יז יבַא ןגערפ סעפע לָאמַא ךָאנ ריא טעוװ יז ביוא ,טסַאג ןטוג ןייק ןופ ןסיו טשינ
 ןרעו טעוו יז טענַאװ זיב .ןעקנירט ןוא ןסע ןוא ןדליג רָאּפ ַא ריא ייב ןעמענ לָאז
 .ענלָאכנַאלעמ סיוא

 ַא טימ טריפעג ןוא .ןטרַאג רענידרַאנרעב ןיא קנַאב ַא ףיוא ןסעזעג זיא עקייל
 ןבָאה רעמיוב יד .ןקור ריא רעטניה טעוועדורא טָאה עקנעליוו יד .דמַאז ןפיוא לטיר
 טמלצעג ייז ,סעיניל ןגיוצעג טָאה עקייל ןוא סענַאטשַאק ףױא ןּפסָאנק טּפעלקעג
 עצנַאג סָאד טקעמעצ ףוסל ןוא ,רעדנַא ןַא ןיא סנייא ןעלזיירקכרודא ייז טווורפעג
 סָאװ .ןעקמָאיס ףיוא ףױרַא יז זיא ,לטיר ןטימ טריפעג רָאנ טָאה יז וװ .לּפאנק ןטימ
 עדעי ןוא :; םיא ייב ךָאנ זיא רעריא ּפָאק רעד זַא ,ןָאטעגנא ריא רע טָאה ףושיכ ַא רַאפ
 ריא זיא טלעג .תורצ רָאנ םיא ןופ יז טָאה טַאהעג ,ךיז טכוד :? ןענייוו יז ליוו עגר
 ,טָא יו ןרעה ןוא רעדמעה ענייז ןשַאוװ רָאנ ,ןלעוװו טשינרָאג יז טלָאװ ךָאד ןוא .קעװַא
 ןעװעקלָאט ןַײז יו ,גרעב ענעדלָאג יד: ױזַא טשינ ןוא .גרעב ענעדלָאג יד רע טגנערב א
 .ןדערוצנייא ץלַא סָאד ןעמעוו עשזישזט יד ןענופעג .רעכיז ןפיוא ןעמענ ןימ ַא .ייז ןגעו
 עקייל יװ רָאנ ...גערב ַא וצ ןעמוק א ךיוא ןָאק עקיסאג ַא זַא ,סיוא טמוק םיא- א
 עטפיטשעצ ,ענעזָאלעצ יװ ,ריא וצ קירוצ ייז ןעמוק ,דייר סעקמָאיס ךיז ןופ טשינ טּפוטש
 פאלק ַא ַא וצ טשינ ךיז .טביוה טנַאה יד רָאנ .ןפַארטש רָאג ייז ףרַאד'מ סָאװ ,רעדניק
 .טפַאשביל תמחמ

 עקרעסיא ןטרָאג םעד ךרודַא זיא דארג רָאנ ,ןהעש ןציז טנָאקעג ױזַא טָאה עקייל
 ,שטיװָאנָאכ טנעדוטס םעד ,עװָאדרַאליב ןפיוא רעײגנײרַא םעיינ ַא טימ רָאיקרַאמ רעד
 עקרסיא .עקיטנַאמָאר :בילוצ'ןעלגניי עשימייה טימ ןעמוקפיוא ןביוהעגנָא ךיז טָאה סָאװ
 .ןעגנערברַאֿפ ןייג ליוז יז יצ טגערפעג ןֹוא ןעגנַאגעגוצ רע זיא ,ןעקייל ןעזרעד טָאה
 ןגיּפשעגסױא ,טלעטשעגפיוא ךיז טָאה עקייל .רעיירפ ןקיט ולעג יַא ךיז טימ טָאה רע
 = .ןטניה םעד עטַאלרַאפ ,סָארטַאמ רעסעװרָאֿב -- טגָאזעג ,ךיש ןציפש ענייז רַאפ טקנופ
 יו יא ףיוא קירוצ קעװַא ןוא

3 

 -סטעבּרא יד ןָאטעגנָא ךיז ןוא ןקַאב יד טברַאפראפ ערַאמַאט טָאה טנוװָא ןיא
 ַא ןוא ינק ןרעביא זיב ץילש םענעסירעגפיוא ןַא טימ לקער לָאּמש ַא -- רעדיילק
 סַאג ןיא ןבילקעג ךיז טָאה יז .טְנרָאפ ןופ טינשנייא ןפיט ַא טימ ,לברא ןָא עקזולב
 ןלַארּפאק יד ,טסעג-םתס עריא ןריולראפ ערַאמַאט טָאה ײבַאל ןופ ןייגסיורא  ןכָאנ .ןיירא
 .בוטש רעד רעסיוא הסנרּפ ןכוז טזומעג טָאה יז ןוא קלָאּפױענאיגעל ןטסקעז םענופ
 ערַאמַאט .קעװַא טייג יז סָאװ ,ןדירפוצ ןעועג דארג יז זיא טכענ רָאּפ עטצעל יד
 הפמפל טיישואר סאד ןדניציצ:א ןעקנעדאב עקײל ךיז טעו רשפא ,סכארטעג טפה
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 עצרַאװש יד עקייל

 זַא ,טפָאהעג יז טָאה ךיוא .ךַײלג ןטיײל טימ ןרעוו ןוא ריט ןיא ןלעטשקעווא ךיז
 ףיוא ןפיול ןופ טזיילעגסיוא ןרעוו טעװ יז ןוא ,טרָא סָאד ןעיצנייא טעװ הרוצ עיינ ַא
 טייג'ס ןעוו ,לָאמ סעדעי ,יירעקעב סיקסריווס רעטניה ןטלַאהַאב ךיז לּפַאנק עכיוה יד
 ןעיירדרעביא םיא ךיז ןלָאז ןגיוא יד ,טנַאיצילָאפ רעד שטיװעקניצרַאמ סַאג יד ךרוד
 .קינייװעניא ףיוא

 0: זא ,ןגָאז ןעקייל וצ ןײרַא ןוא לטיבטנאה םעד ןעמונעג טָאה ערַאמַאט
 ה עקיײל .טנַאה ןיא ריּפַאּפ ןגױב ַא טימ ןציז ןעקייל ןענופעג טָאה יז .קעװַא טייג
 6 6 ןערַאמַאט .ןגערב ענייז טעלגעגסיוא ןוא ינק יד ףיוא ריּפַאּפ סָאד ןטלַאהעג
 ייב ןביוהעגנא סע ךיז טָאה ױזַא זַא ,טנַאמרעד ךיז טָאה יז .ןצרַאה ןיא ןָאטעג ּפאלק
 ריא טָאה ןעמ זיב ריּפַאּפ טעלגעג גנַאל ױזַא ךיוא טָאה ענעי .עקרַאטַאט יד ןרתסא
 ןגיוצעגסיוא ריא טָאה עקל זַא רָאנ ;םיעגושמ יד וצ ,קינעקלָא ןייק טריפעגקעווא
 טײטש סָאװ ןענעיילרעביא ןטעבעג לוק טרערטראפ ַא טימ ןוא ריּפַאּפ ןגיוב םעד
 ןסיוו טלָאװעג ערַאמַאט טָאה טשרע םעלא .רעטכייל ןראוועג ריא זיא ,ןבירשעג טרָאד
 ..ןעייל רעירפ ...ךָאנרעד -- טרטּפעגּפָא ריא טָאה עקייל רעבָא ,סָאװ ןוא רעװ

 גנוצעזרָאפ א ךָאװ עלַא טפיוקעג ןוא ענטָאמַארג ַא ןעוועג זיא סָאװ ,ערַאמַאט ןוא
 .רעטרעוו ןעצ עדעי ךָאנ טמירקעג ךיז ןוא טנעיילעג טָאה ,"עקנָאיּפש יד עניגער. ןופ

 טייצ רעדנַא ןַא .טנייוועג טָאה עקייל ןוא ,הצמ יװ ,ןזרעפ יד טייקעג טָאה ערַאמַאט
 לייוו ,ּפָאק סעטרבח רעד וצ תומולח עזייב עריא עלַא טלטבעגסיוא ערַאמַאט טלָאװ
 זיא סָאד סָאװ טסוװעג טָאה יז טשינ ןוא טנעייל יז סָאװ ןעוועג ספות טָאה יז טשינ
 טימ השעמ ַא זיא'ס זא ,ןענַאטשראפ יז טָאה עצנַאג סָאד ןופ .סטפירשעג ַא רַאפ
 עקייל יװ ןעזעג טָאה יז זַא רעבָא ..?ןטלעוו ןגיילנייא רעד זיא סָאװ טנייה ,סעקרעגוא
 :ריא ייב ןטעב ןביױהעגנָא ךיז יז טָאה ,רעטיב יוזא טנייוו

 ..! ךיז טוט ָאד סָאװ ,ןגָאז ןיוש רימ טסלָאז ,יירפ יד טימ רעוושרַאפ ךיא ,עקייל --
 :טצכולשעג טָאה עקייל
 סע בָאה'כ ,ןבירשעג עקמָאיס טָאה סָאד ?תורצ עניימ ,ןגָאז ריד ךיא לָאז סָאװ --

 ...טעב ןרעטנוא רימ ייב ןענופעג
 .טלייצרעד ץלַא ריא טָאה עקייל ןוא
 יד טּפינקעג ,ךיז טנעה יד ןכָארבעג ,רעמַאק ןרעביא ןעגנַאגעגמוא זיא ערַאמַאט

 .ןעמונעגרעביא ךיז יז טָאה יוזא ,ךיז וצ ןעמוק טנָאקעג טשינ ןוא ןקַאב עטברַאפעג
 :ןעקייל ןטסיירט ןעמונעג ןוא טקיאורַאב לסיב ַא ךיז יז טָאה ךָאנרעד

 ןָאטנָא ריד ט'רע ?טניימעג וטסָאה ןעד סָאװ .קעװַא ,קעװַא ?סָאװ זיא ,ונ --
 ךיז לָאזס טשינ ,טסָאג ַא ןופ פאלק ַא ףיוא ןרערט רעביא זָאל ,ךימ גלאפ ?רעיילש ַא
 .ןקורט ףיוא ץרַאה'ס ןקירדרַאפ ריד

 .רעסַאװ ןּפָארט א ךָאנ ןייז טעװ ,ךיז ןיא ןעגנולשעג ליפיוזא ןיוש בָאה'כ ,אלימ --
 ןָאק ץלַאז יד ,עלעקייל ,ןטרָאד ץלַאז יד רעבָא :רעסַאװ ןּפָארט ַא ,יוזא ,עקַאט --

 רערשכ טסעװ ,טשינ ךיז ץלַאזרַאפ -- ריד גָאז ךיא .עבלוב ּפעט ןעצ ףיוא ןקעלק
 .ןדלָאי עלַא ןענערב ןלָאז ןוא סַאג ןיא סױרַא םוק ,רעביא ךיז וט .ןרעוו טשינ

 ..טעקשמורדעצ ןצנַאגניא רימ טָאה רע ,טשינ ןָאק ךיא ,ערַאמַאט ,טשינ ןָאק ךיא --
 ָאניק ןיא .ןיײג ןבילקעג ךיז טָאה ערַאמַאט .ןגיוא יד טשיוװעג גנַאל טָאה עקייל

 ןענַאטשעג ןיוש זיא יז .סנאעס רעטייווצ רעד ןקידנע טפרַאדעג דלַאב ךיז טָאה "ןעדע,
 :טגערפעג עקייל ריא טָאה ,ריט רעד ייב

 יד וצ -- םעד טימ טנײמעג עקמָאיס טָאה סָאװ וטסייו רשפא ,ערַאמַאט --
 ?ןטלעוװ עטייוו

 ןופ ןעמוקעג טשרע טָא טלָאװ ענעי יװ ,ןעקייל טקוקעגנָא עגר ַא טָאה ערַאמאט
 : ןגירשעצ ךיז ךָאנרעד ןוא ,טרָאד

 רע טָאה ,םארג א ןבָאה טפראדעג טָאה רע .ןטעיַאּפ יד ,סערוביירש יד ּפָא זָאל --
 .ןקָאלּפ ַא טקורעגניירא

 :ןבעגעגרעטנוא טשינ ךיז טָאה עקייל
 .ײברעד טניימעג סעּפע טָאה רע ,ןביירש טשינ טסָארּפ טעװ עקמַאיס ,ןיינ --

 .רעמַאק ןופ סיורַא ןוא טנַאה רעד טימ ןָאטעג ךַאמ ַא טָאה ערַאמַאט
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 שטיווָאניפרַאק .א

 סעקמָאיס טגיילעגפיוא טָאה עקייל .טרעפטנערַאפ טשינ ןבילבעג עגארפ יד זיא יוזא
 .לכיב-עיצַארטסיגער ריא ןופ ןעלווָאט עצרַאװש יד ןשיװצ ןטלַאהַאב סע ןוא דיל
 ךיז טָאה יז .ןלַאפעגּפָא טוג ןעוװעג ןיוש זיא עקנעליוו יד .ןסיורד ןיא סױרַא זיא יז
 ןרעװ וצ ןענירטנַא רעכיג סָאװ טימעג ךיז ןוא עטמעשרַאפ ַא טנעוו יד ייב טרַאשעג
 טָאה עקמָאיס יװ עקַאט ,הנבל יד .רוכיש שיראנ ןעזעג ריא טָאה ןעמ ווו ,טרָא םעד ןופ
 ןעדיוה ריא טגלָאפעגכָאנ טָאה עקייל .ןטלעו עטייוו יד וצ ןעמווושעג זיא ,ןבירשעג
 .סעילַאװכ-ןקלָאװ ענעסירעצ יד רעביא ךיז

 ?רעגנירג ןרעוו רימ טעװ ,קעװַא זיא רע ווו ןסיוו ןיוש לע ךיא זַא ןוא --
 ןווורפ רָאנ רע לָאז ..ןרָאװעג רימ זיא טלַאק .טסולגרַאפ רימ ךיז טָאה עביל ַא ןליּפש
 ...רעהַא לָאמַאכָאנ ןעמוק

 ..רשפא ...רשפא -- טּפַאלקעג לרעדָא ןַא טָאה ןעקייל ייב ןצרַאה ןיא ףיט ןוא

 .ךיז ייב רעדיוו ןיוש טניוו עקייל ןוא בוטש יד טרעיומעגרעטנוא טָאה עשווָאט
 יז .טשינ יז טקניו טסעג ןייק וצ רעבָא ,בױש ןרעטניה יז טייטש טכענ ענעצנַאג
 .סעלַאה יד ןבענ ,עּפיײנק ןיא ןעקייקוב ייב עקרעקנאלרעד ַא זיא יז סָאװ ,ןופרעד טבעל
 ,לייו ,טשינ ריא טעפעשט עשװָאט .טעברַא יד טעיארַאנ ערַאמַאט ריא טָאה סָאד
 ערַאמַאט םיא טָאה ,סנטייוצ ןוא טלעג-הריד טייצ רעד וצ עקייל טלָאצ ,סנטשרע
 סעקינאיפָאס ץנַאג .םילא טימ ּפָא םיא יז טסיג ,טרָאװ ַא רע טדער רעמָאט זַא ,טעוואיבא
 .ןעמַארג ןיא ווירב ַא ןופ טעשטערדוצ זיא עקייל זַא ,ריא ןופ טסייוו

 ..רשפא -- ביוש ןכרוד טכענ יד ןיא טקוק עקייל ןוא
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 קינאומ .י

 באה ךיא
 ןעראג א
 טצנאלפעג

 .א

 דיירפ ןופ ןטרָאג ַא בָאה דיֿפא
 ,ןעמָאנ ןייד זיא טצנַאלּפעג

 ,טיובעג ריד לּפמעט ַא ןוא
 ;ענירגי סעילאווכהםי יו ,טנעוו יד

 ךיא כָאה חבזמ ַא ןוא
 ,טלעטשעגפיוא טימ ןייז ןיא
 ,"ןברק--ןוא--ןהוכ , ןיב ךיא ווו
 .ןעזעג טשינ לָאמנייק ךיד בָאה ךיא שמָאכ
 ..טנלע ןיימ ריד וצ ףױרַא-גניז ךיא ןוא

 ,טיינרַאפ גָאט רעד ןעוו ןופ
 ,ןעמוהת -- ןכייה ענייד ןרעוו
 טגנילקרַאפ הליפת ןיימ ןוא

8 

 .םיילפנוז ןייד ןופ ןוגינ רעד ןיב ךיא
 .ןעמיור יד ןיא טנלע ןופ ןייוועגסיוא זייד

 ןטייצ ןופ ףוררעביא ןַא
 גנַאב ןוא גנַאל טרעטיצ סָאוװ

 ..גָאט ןטסטייוו זיב

 ןדניוושרַאפ רעוו ךיא
 ,ןליּפש ןייד ןופ רעהּפױא ןטימ
 קיטייצ טרעוו סָאַאכ ןופ םערוטש רעד ןעוו

5 

 ..ןשָאלרַאפ טרעוו טיילפ יד ןוא
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 קינַאמ .י
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 גאט ןדעי
 גָאט ןדעיא
 = ף*" יח + ןיא רךצעגניפ ס''י*'יז* ןייא א = =*י מ
 = == ,28- = ,= = ץ-י=

 .ןכרַפז עיורנ-ףקש ןופ

 שה לארד" ךיפ
 שיװרינ- ןסַאג ןופ סעילַג נווכ םיו א

= 4,' =, 

 ןר ןוא םייקליטש יד ןנָאירעד וצ

 .תקניװ ןץעמערַאװ 8 ןופ

 ,ךימ קילב ןייד טעּפעשטרַאפ גנולצזלפ = == = טע יי ת ..הייי- =
 . =* יי יאי- יי
 רעיורג טַײקיכַָאװ 5 ןופ ףיוא-טקעוו

 יד ןופ םױרַא םאזגנַאל ךיז רעטנָאלּפ ךיא 5 .5 = טא = = =י'גא י4+= =
 ןשיורעג עלַא

 ,םולה ןופ טלעוװרָאװ ןיא .טרעטכינעגסיוא ביילב ןוא
 ..רעשרעה = =+ 5 = ,ןבקנערש רמוא = איי **'*

 0: |- =/-} ן= = = ,) + ווו

 ןוא לָאמעד 5*י
 = - ןי

 .טקַילײהעג .ריד .ַײנסנופ ךיז ליפרעדיכ

 יינסנופ ךיא .רעוװ םמָארטשעגנײרַא ןוא

 ,טלַאטשעג ךעלטעג ןייד ןיא

 ,גיוא-ןוז םליטשעגמוא ןייד ןיא

 ..עיולב ץענייד רָאה יד ןיא

 טערטראק .ןיימ וצ

 ףריייייפ גי'אי-"- א ףצ*  ף* = 35 פ*ו**
 1,282 = ;, 86- = - =-5- ןעיו

 גאאליררי;א יי אי = היויי'ר: אה  א= .ראא* .'4א* :י-י-רפ ירד
 ,= וי + יי ןופ - ;=) ןטס ו ןיא ּה טר 8

 עטידרע ,ןופ םויװ .ףימ טלּפענרַאפ
 ףטלוצ-*די* - ה' י+'י' = ףיואדו י* םבייה

 |;-א, = =

 ןגיױא ענייד- ןָא ךיז קירָאפסָאפ ןדניצס ןוא = ה"א טאפ : + = : ם*-
 .ןשוה ןיה

 עווילנ ןופ ךיז טפקעוו וד מו :* א - *
 ןָארט ןקידנרַאה םעד ןעמענרַאֿפ יךיז טסטיירג ןוא = 5 = + 2 + ה = :

 - .רעטכיד םענופ

 םניימ רעהעגיפ רעביא ריד רעֿפמטנע ךיא
 פיברש ןיײמ טימ ךנפיא , 8 = = 846 ףטפמפ= ןאממ= = ףא* = ר

 פז
 אי ףפאפפ ףיאיפ

 ן ה ןי+

 עובטהמ יד ןכיירגרעד וצ בנערטשנַא ןקיביײא ןיפ
 י א ישודנ !8=- = וו ּפ

 ו ֹת טעטשו = / = 5

 ..טלעו רעד ןופ שיורענ םוצ ןייא ךיז טרעה



 ן'ידראג אבא :ײדי

 ךונח
 ךונח ןופ ןבעל סָאד

 (תישארב השרפ ,רשיה רפס)

 ,א

 םיא ןופ זיא חלשותמ יװ םעד ךָאנ ,םיהלא טימ ןעגנַאגעגמורַא זיא ךונח יא
 ןגעוו יד טסַאהרַאפ טָאה רע ןוא םש םעד טנידעג טָאה ךונח .ןרָאװעג ןריובעג

 -ַאב ךיז טָאה לעז סכונח .רעדניקנשטנעמ עטכעלש יד ןופ ןצכעריפפיוא יד ןוא
 זיא רע ןוא ,שינעדנעטשרַאפ ןוא ןסיו ןיא ,טייקסטוג ןוא טייקמורפ ןיא טפעה
 ןופ טרעדנוזעגּפָא ךיז רע טָאה טפַאשגולק ןייז ןיא .ןגעוו סמשה ןיא ןעגנַאגעג
 .געט ערערעמ ןטלַאהַאבסיױא ךיז טָאה רע .רעדניקנשטנעמ יד

 ץלַא טָאה רע ןוא ,ןרָאי ןוא געט ערערעמ ןופ ףוס ןיא ןעװעג זיא סע ןוא
 רענעסָאלשרַאפ ַא םשה וצ ןעװעגיללּפתמ טָאה רע ןעוװ ןוא ,םשה םעד טנידעג
 -למיה ןופ םשה ןופ ךאלמ ַא ןפורעג םיא וצ טָאה ,דחוימ רדח ןייז ןיא ןוא זיוה ןיא
 :טרעפטנעעג טָאה ךונח ןוא .ּפָארַא

 .טיירג ןיב ךיא --
 :טגָאזעג םיא וצ ךאלמ רעד טָאה
 םוק ,סיוא ךיז טסטלַאהַאב וד ווו ,ץַאלּפ םעד ןופ ןוא זיוה ןייד ןופ סױרַא ייג --

 ןפרַאד ייז ןכלעוו ףיוא ,געוו םעד ןזייוו ייז טסלָאז וד ידכב ,רעדניקנשטנעמ יד וצ
 .םשה ןופ ןגעוו יד ןיא ןייג וצ םוא ,ןָאט ןפרַאד ייז סָאװ גנואוט יד ןוא ןייג

 ץַאלּפ ןייז ןופ ןוא זה ןייז ןופ סױרַא זיא רע ןוא ןענַאטשעגפיוא ךונח זיא
 גָאז םעד טגלָאפעג טָאה רע .ןענופעג ךיז טָאה רע ןכלעוו ןיא ,רדח םעד ןופ ןוא
 טנרעלעג ייז טָאה רע ןוא .רעדניקנשטנעמ יד וצ ןעגנַאגעגקעװַא זיא ןוא ,םשה ןופ
 .םשה ןופ געוו םעד

 יז טָאה רע ןוא רעדניקנשטנעמ יד טלמַאזעגפיונוצ רע טָאה טייצ רענעי ןיא
 -סױא לָאז ןעמ זַא ,ןלױפַאב טָאה רע ןוא ,םשה ןופ ןטָאבעג-ןטיז יד ןסיוו טזָאלעג
 :ןגָאז וצ ױזַא ,ךיז ןעניפעג רעדניקנשטנעמ וװ ,רעצעלּפ עלַא ןיא ןפור

 ןעמוק רע לָאז ,ןטיז עטוג יד ןוא םשה ןופ ןגעוו יד ןסיוו ליו סע רעוװ --
 ,ןכונח וצ

 ןוא .םשה ןופ גָאז םעד טיול רעדניקנשטנעמ יד רעביא טגיניקעג ךונח טָאה
 ובָאה ייז ןוא ,דרע רעד וצ זיב םיא וצ טקובעג ךיז ןבָאה ןוא ןעמוקעג ןענעז ייז
 .טגָאזעג ייז טָאה רע סָאװ ץלַא טגלָאפעג

 יד טנרעלעג טָאה רע ןוא ,ןכונח טלעזַאב טָאה םיהלא ןופ טסייג רעד ןוא
 יד ןוא .געוו ענייז ןזיועג יײז טָאה רע ןוא ,םיהלא ןופ טפַאשגולק יד ןשטנעמ
 טגיניקעג טָאה ךונח ןוא .ןכונח ןופ געט עלַא םשה טנידעג ןבָאה רעדניקנשטנעמ
 טָאה רע ןוא ,רָאי קיצרעפנואיירד ןוא טרעדנוה ייווצ רעדניקנשטנעמ יד רעביא
 ןיא ןטערט טכַאמעג ייז טָאה רע ןוא קלָאפ ןצנַאג ןייז וצ טייקיטכערעג ןָאטעג
 .םשה ןופ ןגעוו יד

 יירד ,ךלמילא ןוא עושילא ןוא חלשותמ בע ןופ ןטרובעג יד ןענעז סָאד ןוא
 טרעדנוה טבעלעג טָאה חלשותמ ןוא .המענ ןוא הכלמ רעטסעווש ערעיײיז ןוא ןיז
 .ךמל ןרָאװעג ןריבעג םיא ןופ זיא סע ןוא ,רָאי קיצכַאנואנביז ןוא
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 ןידרָאג אבא

 זיא םדא ןוא ,ןבעל סכמל ןופ רָאי ןטסקיצפופנואסקעז ןיא ןעוועג זיא סע ןוא
 קעװַא זיא רע ןעוו ,רָאי קיסיירד ןוא טרעדנוה ןיינ ןעוועג טלַא זיא רע .ןברָאטשעג
 ,חלשותמ ןוא ךונח ןוא ןיז ייווצ ענייז ןבָארגַאב םיא ןבָאה סע ןוא .טלעוו רעד ןופ
 רעד יי ,הרעמ רעד ןיא ,ןגינעק טבָארגַאב ןעמ יװ ,דובכ סיורג טימ ,ןוז סכונח
 טגָאלקעג טרָא םענעי ןיא ןבָאה רעדניקנשטנעמ עלַא ןוא .טגָאזעגנָא ייז טָאה םשה
 זיא סָאד ןוא .ןעמדא רעביא ןייועג סיורג ַא טנייװעג ןוא שינעגָאלק סיורג ַא
 .גָאט ןקיטנייה ףיא זיב רעדניקנשטנעמ יד יב ץעזעג ַא יװ ןרָאװעג

 טרעדנוה ייווצ זיא סָאד ,ןברָאטשעג זיא םדא ןעוו ,רָאי ןיא ןעוועג זיא סע ןוא
 ךיז ייב ךונח טָאה טייצ רענעי ןיא .ןגיניק סכונח ןופ רָאי קיצרעפנואיירד ןוא
 ךיז ןוא רעדניקנשטנעמ יד ןופ ןרעדנוזוצּפָא ךיז ןוא ןדײשוצּפָא ךיז טכַאמעגּפָא
 :ןָאטעג ױזַא טָאה ךונח ןוא .םשה םעד ןעניד וצ ידכב םעדרַאפ יװ ןטלאהַאבסיוא
 טָאה געט ירד זױלב ,טייצ עצנַאג יד ייז ןופ ןטלַאהַאבסױא טשינ ךיז טָאה רע
 יד ןיא ןוא .ײז וצ טקעלּפטנַא ךיז רע טָאה גָאט ןייא ןוא ,ןטלַאהַאבסױא ךיז רע
 -עג ןוא ןעוועג-ללּפתמ רע טָאה ,רעמיצ ןייז ןיא ןעוועג זיא רע סָאװ ,געט יירד
 ענייז וצ ןעמוקעגסױרַא זיא רע סָאװ גָאט םעד ןיא ןוא ;םיהלא ןייז ,םשה טביול
 סָאװ ןוא ;םשה ןופ געװו םעד טנרעלעג ייז רע טָאה ,ןזיװַאב ךיז טָאה ןוא טכענק
 .טרעפטנעעג ייז רע טָאה ,טגערפעג םיא ןבָאה ייז

 ךיז רע טָאה ךָאנרעד .ןרָאי ןוא געט ערערעמ טריפעג ךיז רע טָאה ױזַא
 ךיז רע טָאה ךָאװ רעד ןיא גָאט ןייא רָאנ ןוא ,געט סקעז עצנַאג ףיוא ןליוהרַאפ
 -- גָאט ןייא ,שדוח ןיא גָאט ןייא -- וצ רעטעּפש ןוא .קלָאפ ןייז וצ טקעלּפטנַא
 טרַאגעג ןבָאה רעדניקנשטנעמ עלַא ןוא ןרַאה עלַא ןוא ןגינעק עלַא זיב ,רָאי ןיא
 טשינ סע ןבָאה ייז ןוא ,דייר ענייז ןרעה ןוא ןכונח ןופ טכיזעגנָא סָאד ןעז וצ
 עסיורג ַא ןכונח רַאפ טַאהעג ארומ ןבָאה רעדניקנשטנעמ עלַא םערָאװ .טנעקעג
 ןעוועג זיא םיהלַא ןופ דחּפ רעד לייו ,םיא וצ ןענענעג טכרָאפעג ןבָאה ייז .ארומ
 ,ןקוקנָא טנעקעג טשינ םיא םדא-ןב-רעטומ ןייק טָאה רעבירעד .םינּפ ןייז ףיוא
 ןברַאטש ןוא ןרעוו טּפָארטשַאב רַאפרעד רע טעװ רעמָאט

 טכַאמעגּפָא ןבָאה ייז ןוא ןרַאה עלַא טימ ןטַארַאב ןגינעק עלַא ךיז ןבָאה
 ,גינעק רעייז ,ןכונח וצ לָאמַאפױוא ןעמוק ןוא רעדניקנשטנעמ עלַא ןעלמַאזוצפיוא
 .ןעמוקסיורַא ייז וצ טעוװ רע תעב ,םיא טימ ןדייר ןוא

 ' .ןָאטעג ױזַא ייז ןבָאה
 -פיֹונוצ ךיז ןבָאה ייז ןוא ,ןעמוקעגסױרַא זיא ךונח ןוא ןעשעג זיא סע ןוא

 יײז וצ טדערעג טָאה ךונח ןוא .ןעמַאװצ עלַא ןעמוקעג ןענעז ייז ןוא ןבילקעג
 ןבָאה וצ יו ןוא ןסיו ןוא המכח טנרעלעג יז טָאה רע ןוא .םשה ןופ דייר יד
 טקובעג עלַא ךיז ןבָאה רעדניקנשטנעמ יד ןוא .םשה רַאפ טכרָאפ ,םימשיתארי
 :ןפורעגסיוא ןבָאה ייז ןוא .דרע רעד וצ זיב םיא רַאפ

 !(ךלמה יחי) ,ןבעל לָאז גינעק רעד
 עלַא ןוא ןרַאה עלַא ןוא ןגינעק עלַא ןעו ,גָאט ןיא טריסַאּפ טָאה סע ןוא

 ןגעו יד טנרעלעג ייז טָאה ךונח ןוא ,ןכונח וצ טדערעג ןבָאה רעדניקנשטנעמ
 רענעי ןיא ּפָארַא למיה ןופ ןכונח וצ ןפורעג םשה ןופ ךאלמ ַא טָאה ,םשה ןופ
 ןוא למיה ןפיוא ןעמענפױרַא םיא טעװ רע זַא ,טגָאזעג םיא טָאה רע ןוא ,טייצ
 טגיניקעג טָאה רע יװ ,למיה ןיא רעדניק-םיהלא יד רעביא ןגיניק וצ םיא ןכַאמ
 .דרע רעד ףיוא רעדניקנשטנעמ יד רעביא

 -עגסױרַא רע זיא ,דייר עקיזָאד יד טרעהרעד טָאה ךונח זַא ,טייצ רענעי ןיא
 יײז טָאה רע ןוא ,דנַאל ןופ רעניוווניא עלַא ןבילקעגפיוא טָאה רע ןוא ןעגנאג
 טָאה רע ןוא .םשה ןופ שינעסיוו ןוא טייקמורפ-טייקסטוג ןוא טּפַאשגולק טנרעלעג
 :ייז וצ טגָאזעג

 ןוא ,למיה ןפיוא ןייגוצפיורַא ןטעברַאפ ןָאטעג ךימ ןעמ טָאה ןטעברַאפ --
 ןענרעל ךייא ךיא לעװ דניצַא ןוא ;גײטשפױרַא ןיימ ןופ גָאט םעד טשינ סייוו ךיא
 .ןטיז עטוג ןוא שינעסיוו ןוא טפַאשגולק
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 ךונח

 -עג יײז רַאפ טָאה רע ןוא ,רעטרעװ עגולק טימ טפָארטשעג ייז טָאה רע ןוא
 -עגנייא טָאה רע ןוא .ןגלָאפסױא ןפרַאד יז עכלעוװו ,טכירעג ןוא ןצעזעג ןפַאש
 ןוא .ןבעל עקיבא סָאד טגײצעגנָא ייז טָאה רע ןוא ,ייז ןשיוצ ןדירפ טלעטש
 -עגפיוא ןוא טנרעלעג יײז טָאה רע ןוא ,געט עכעלטע יײז טימ ןבילבעג זיא רע
 .ןכַאז עלַא עקיזָאד יד ןגעוו טרעלק

 טימ ןעוועג ןענעז רעדניקנשטנעמ יד ןעװו ,טייצ רענעי ןיא ןעוועג זיא סע ןוא
 ןבָאה ןוא ןקילב ערעייז ןביוהעגפיוא ייז ןבָאה ,ייז וצ טדערעג טָאה ךונח ןוא ןכונח
 טָאה דרעפ רעד ןוא ,למיה ןופ ןרעדינּפָארַא דרעפ ןקיזיר ַא ןופ טלַאטשעג יד ןעזרעד
 יז סָאװ ןכונח וצ טגָאזעג יײז ןבָאה .וצ דרע רעד וצ טניװ ןפיוא ןגָארטעג ךיז
 :טגָאזעג יײז וצ ךונח טָאה .ןעזעג ןבָאה

 ןוש זיא סע .דרע רעד ףיױא דרעפ רעד ּפָארַא טרעדינ ןגעווטעניימ רַאפ --
 לעוו ךיא ןוא ךייא ןופ ןײגקעװַא לעװ ךיא ןעוו ,גָאט רעד ןוא טייצ יד ןעמוקעג
 .ןזייווַאב טשינ רעמ ךייא וצ ךיז

 טלעטשעג ךיז טָאה ןוא ,טייצ רענעי ןיא טרעדינעגּפָארַא טָאה דרעפ רעד ןוא
 ןעזעג םיא ןבָאה ןכונח טימ ןעוועג ןענעז סָאװ רעדניקנשטנעמ עלַא ןוא ,ןכונח רַאפ

 :ןגָאז וצ ױזַא ,ןפורעגסיוא טָאה ןעמ ןוא טייצ רענעי ןיא ןלעפַאב טָאה ךונח ןוא
 םעדיטָא ןיא ןעמוק לָאז ,םיהלא ןייז ,םשה ןופ ןגעוו יד ןגעוו ןסיוו ליוו סע רע --

 .ןרעו ןעמונעגוצ טעװו רע רעדייא ,ןכונח וצ גָאט
 וצ ןעמוקעג ןענעז ייז ןוא רעדניקנשטנעמ עלַא טלמַאזעגפיוא ךיז ןבָאה

 ןוא ןרַאה ערעיײז ןוא דנַאל ןופ ןגינעק עלַא ךיוא ןוא ,גָאט םענעי ןיא ןכונח
 .גָאט םענעי ןיא םיא ןופ ןטָארטעגּפָא טשינ ןענעז ןטשריפ

 ןוא שינעסיו ןוא טפאשגולק רעדניקנשטנעמ עלַא טנרעלעג טָאה ךונח ןוא
 ןלעפַאב קרַאטש ייז טָאה רע ןוא .גָאט םענעי ןיא םשה ןופ טייקמורפ-טייקסטוג
 רע ןוא ןבעל רעייז ןופ געט עלַא ןגעוו ענייז ןיא ןייג ןוא םשה םעד ןעניד וצ
 .ןעמעלַא ןשיווצ ןייז לָאז ןדירפ זַא ,טכַאמעג טָאה

 ןוא דרעפ ןפיוא ןטייר טצעזעג ךיז ןוא ןענַאטשעגפיוא רע זיא ךָאנרעד ןוא
 ןבָאה רעדניקנשטנעמ עלַא ןוא .ןרעטייורעד ןעמונעג ךיז ןוא ןטירעגקעװַא זיא
 טנזױט טרעדנוה טכַא עצנַאג ,םיא ךָאנ ןעגנַאגעגכָאנ ןענעז ןוא טזָאלעגסױרַא ךיז
 .גָאט ןייא ןופ ךלהמ םעד ןעגנַאגעגּפָא ןענעז ייז ןוא .ןַאמ

 :יײז וצ טגָאזעג ךונח טָאה גָאט ןטייווצ ןפיוא
 ריא ,ןײגכָאנ רימ ריא טלָאז סָאװ וצ ,ןטלעצעג ערעייא וצ םוא ךיז טרעק --

 .ןברַאטש ךָאנ טנעק
 -רעביא יד םיא טימ ןעגנַאגעג ןענעז .טרעקעגמוא ךיז ייז ןופ לייט ַא ןבָאה

 .געט יירד ןופ ךלהמ ַא ענעבילבעג
 :ײז וצ טדערעג גָאט ןדעי טָאה ךונח ןוא
 ןברַאטש ריא טעװ טינַא ,ןטלעצעג ערעייא וצ םוא ךיז טרעק --
 .םיא טימ ןעגנַאגעג ןענעז ייז ןוא ,ןרעקמוא ךיז טלָאװעג טשינ ןבָאה ייז רעבָא
 :ןגָאז וצ ױזַא ,ייז וצ טדערעג ךונח טָאה גָאט ןטסקעז ןפיוא
 ןפיוא ףױרַא ךיא לעװ ןגרָאמ םערָאװ ,ןטלעצעג ערעייא וצ םוא ךיז טרעק --

 ףברַאטש טעוװ ,רימ ייב ןביילב טעװ סָאװ ,ךייא ןופ רעוװ ןוא ,למיה
 .טרעקעגמוא ךיז ייז ןופ עקינייא ךָאנ ןבָאה
 ןוא ןבילבעג ןענעז ןשטנעמ יד ןוא גָאט ןטסקעז ןפיוא ןעוועג זיא סע ןוא

 :טגָאזעג םיא וצ ןבָאה ייז ןוא ,ןעגנונערָאװ ענייז וצ טרעהעגוצ טשינ ךיז ןבָאה
 זױלב !טבעל םשה וו ,טסייג וד ןיהווו ,ןיהַא ןייג רימ ןלעװו ריד טימ --

 .דײשרעדנַאנַאפ זדנוא טעװ טיוט רעד
 -פױא רע טָאה ,םיא טימ ןייגטימ אקווד ןליוו ייז זַא ,ןעזעג טָאה רע זַא ןוא

 ןכָאה ייז ןוא ןעגנַאגעגכָאנ םיא ןענעז ייז ןוא .םעד ןופ ןדערוצּפָא ייז טרעהעג
 .טרעקעגמוא טשינ ךיז
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 ןידרָאג אבא

 ןעמעלַא טלייצעגרעביא ןבָאה ,ןעמוקעגקירוצ ןענעז ייז ןעוו ,ןגינעק יד ןוא
 ןכונח ןעגנַאגעגכָאנ ןוא ןבילבעג ןענעז סָאװ יד ןופ לָאצ יד ןסיוו וצ ידכ

 טימ למיה ןפיוא ףױרַא זיא ךונח ןוא ,גָאט ןטעביז ןפיוא ןעשעג זיא סע ןוא
 .רעייפ ןופ ןגָאװטיײר ַא ןוא דרעפ-רעייפ טימ טניוומערוטש ַא

 סנטייצַאב ךיז ןבָאה ןוא ןכונח טימ ןעוװעג ןענעז סָאװ ,ןגינעק יד ןענעז
 -ניא זיא דרע יד זַא ,ןעזעג ןבָאה ייז ןוא ,ץַאלּפ םענעי וצ קעװַא ,טרעקעגקירוצ
 ,רענייטש-יינש עסיורג ןגיל יינש ןפיוא ןוא יינש טימ טקעדַאב ןצנַאג

 :ןרעדנַא םוצ רענייא טגָאזעג ייז ןבָאה
 סָאװ ,ןשטנעמ יד יצ ןעז ןוא רענייטשייינש יד ןטלַאּפשעצ רימָאל טמוק --

 .רענייטש יד רעטנוא ןגיל ייז ןוא ןברָאטשעג טשינ ןענעז ,ןכונח טימ ןבילבעג ןענעז
 ןענופעג ןבָאה ייז ןוא יינש ןיא טכוזעג ןבָאה ייז ןוא ,ןָאטעג ױזַא ייז ןבָאה

 ןבָאה ייז .יינש ןרעטנוא עטיט ,ןכונח טימ ןבילבעג ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ לָאצ יד
 .למיה ןפיוא ףױרַא זיא רע םערָאװ ,ןענופעג טשינ םיא ןבַאה ןוא ןכונח טכוזעג

 טרעדנוה יירד ןעוװעג ןענעז ,דרע רעד ףיוא טבעלעג טָאה ךונח סָאװ ,געט יד
 םעד .ןכמל ןופ ןבעל ןופ ןציירד ןוא טרעדנוה רָאי ןיא .רָאי קיצכעזנואפניפ ןוא
 זיא ךונח ןעוו ,ןעשעג זיא סע ןוא .למיה ןפיוא ףױרַא ךונח זיא ,חלשותמ ןופ ןוז
 ןבָאה ייז ןוא דנַאל ןופ ןגינעק עלַא ןענַאטשעגפיא ןענעז ,למיה ןפיוא ףױרַא
 גינעק ַא רַאפ טכַאמעג ןוא טבלַאזעג םיא ןבָאה ייז ןוא ,ןוז ןייז ,ןחלשותמ ןעמונעג
 .רעטָאפ ןייז טָאטשנא

 ױזַא םשה ןופ ןגױא יד ןיא קיטרעפטכער זיא סָאװ ןָאטעג טָאה חלשותמ ןוא
 רעדניקנשטנעמ יד טנרעלעג טָאה רע ןוא ,טנרעלעג םיא טָאה ,רעטָאפ ןייז ,ךונח יו
 טשינ טָאה רע ןוא ,געט עלַא ענייז םשה ןופ טכרָאפ ןוא שינעסיוו ןוא טפַאשגולק
 .סקניל טשינ ןוא סטכער טשינ ,געוו ןטוג ןופ טגױנעגּפָא
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 ךונח ןופ רפס רעד

 (114 'ב רדח ,קענילעי ןופ שרדמ תיב)

 ןענעז עקירעביא יד ןוא ענעכַארּפשעגסױא ה"בק רעד סטָאה ןעמענ קיצעביז
 .ענעכָארּפשעגסױא ןייק טשינ

 המכו-המכ טימ סױרַא ןעמוק סָאװ ,ה"בקה ןופ ןעמענ יד ןענעז ידיטָא ןוא
 המכו המכ טימ ,רעייפמַאלּפ ןופ ןענירק המכו המכ טימ ,רעייפ ןופ ןעניורק
 המכו המכ טימ ,ןיטשרוב ןופ ןענירק המכו המכ טימ ,רעקַאלפפיוא ןופ ןעניורק
 ,דובכה-אסכ ןרַאפ ןופ סָאװ ץילב ןופ ןעניורק

 ;הניכש ןופ תונחמ טנזױט ךיז ןעניפעג |ןעמענ עקיזָאד יד טימ} ייז טימ ןוא
 ַא יו ןןעמענ יד| ייז ןריפ הרובג ןופ ןעײמרַא רעטנזיוטנעצ לָאמ טנזיוטנעצ ןוא
 ןוא טכַארּפ ,טייקנייש ןיא ;רעדורפיױא ןוא קערש ןיא ,רעטַאלפ ,רעטיצ ןיא גינעק
 -נןעטשרַאפ ,טײקרַאטש ,טײקרעײט ןיא ;ערע ןוא טייקסיורג ,טכרָאפ ןיא ;ארומ
 ןצילב ןוא רעייפמַאלּפ ןופ לייז ַא ןוא רעייפ ןופ לייז ַא טימ :שינעסיװ ןוא שינעד
 .יטשרוב ןופ ןעזסיוא רעד יו ןוא ןעגנוקנַאלב ןייש יד יו זיא טכיל רעיײז ןוא
 ,קילײה ,קיליײה, :ייז רַאפ סיוא טפור ןעמ ןוא טייקטסעפ ןוא דובכ ּפָא ייז טיג ןעמ
 ןרעדנַא םוצ רענייא ןפורעג טָאה סע ןוא, :ןרָאװעג טגָאזעג זיא סע יװ ?!קילײה
 למיה ןיײא ןיא ייז טרעלַאק ןעמ ןוא "!שודק ,שודק ,שודק, :טגָאזעג טָאה ןוא
 ענעעזעגנָא ןוא טיקיטכעמ ןופ רעדניק יו ,ןייה רעד ןיא סָאװ ןרעדנַא ןכָאנ
 ערעַײז ףיוא ןענעפע ,דובכה אסכ םוצ קירוצ םוא ייז טרעק ןעמ זַא ןוא .ןגינעק
 ןעמָאנ םעד ןופ ערע רעד וצ גנַאזעג'בױל טימ הבכרמ רעד ןופ תויח עלַא רעליימ
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 ךונח
 טא טי א וע עא עמ עי עי יע עי רער עט א

 ךַײרגינעק ןייז ןופ ןעמָאנערע רעד זיא טשטנעבעג, ןגָאז ייז ןוא ,ה"בקה ןופ
 ."טייקיביײא רעקיביײא ףיוא

 : :ה"בקה טגָאזעג טָאה =, |
 םיא בָאה ךיא ןוא ןעמונעג םיא בָאה ךיא ,ןבילקעגסיוא םיא בָאה ךיא --

 -ניא רעד ןוא רענייא רעד זיא רע סָאװ ,טכענק ןיימ ,ןענורטטמ רַאפ טמיטשַאב
 ןייז ןיא טלייורעדסיוא םיא בָאה ךיא .ןטייקכױה יד ןופ רעדניק עלַא ןופ רעקיצ
 ןוא לובמה-רוד ןופ רעדניק יד וצ טקוקעגוצ ךיז בָאה ךיא ןעוו ןוא .רוד ןטשרע
 ןופ הניכש ןיימ ןגיוצעגקירוצ ךיא בָאה ,ןברָאדרַאפ ןרעוו ייז זַא ןעזעג בָאה ךיא
 יו ,ךייה רעד ןיא גנולַאש ןוא זָאלבירפוש ַא טימ ףױרַא ןיב ךיא ןוא ייז ןשיווצ
 טימ ןעגנַאגעגפױרַא זיא םיהלא; :(ז"מ) םילהת ןיא ןרָאװעג טגָאזעג זיא סע
 ןעמונעגסױרַא בָאה ךיא ןוא ."רפוש ןופ ןזָאלב ןטימ -- םשה רעד ןוא גנולַאש
 ןטימ ןבױהעגפױרַא םיא בָאה ךיא ןוא ייז ןשיוצ ןופ ,ןדרי ןופ ןוז םעד ,ןכונח
 -עגייצ ַא רימ רַאפ ןייז לָאז רע ידכ ,ךייה רעד וצ גנולַאש טימ ןוא רפוש ןופ ןזָאלב
 .טלעו רענעי ףיוא ,הבכרמ רעד ןיא סָאװ תויח ריפ יד ןופ שינעגייצ ַא ,שינ

 ,תורצוא ןוא ןרעמַאקצַאש עלַא רעביא הנוממ ַא רַאפ טמיטשַאב םיא בָאה ךיא,
 בָאה םענייא ןדעי ןופ ןעלסילש יד ןוא ;למיה ןכעלטיא ןיא גָאמרַאפ ךיא סָאװ
 ןוא :ןרַאה יד רעביא טלעטשעגפיוא םיא ןוא טנַאה ןייז ןיא ןבעגעגרעביא ךיא
 -למיה יד ןופ ןוא דובכה:אסכ ןופ רענידַאב םעד רַאפ טכַאמעג םיא בָאה ךיא
 יד ןלעטשסױא ןוא ןעלטרעצ לָאז רע :ןריט ערעייז ןענעפע לָאז רע ,ןעלּפמעט
 ןוא :ןענױרק יד ּפעק יד ףיוא ןָאטּפױרַא ייז ןוא ,שדוקה-תויח יד ןופ גנונעדרָא
 יד ןוא ,ערע ןוא טיקטסעפ טימ ןריצַאב רע לָאז (רעדער) םינפוא-טכַארּפ יד
 ,טכיל ןופ ןעקנופ טימ ןוא טייקכעלרעה טימ ןדיילקנָא רע לָאז םיבורכ-טכַארּפ
 רע לָאז רעיײפמַאלּפ ןופ םיפרש יד ןוא ,ןפירט-טכיל סָאד ןענָאמרעד ןצ ייז ידכ
 -ןייש טימ ןטרוגנָא ךיז ןלָאז ןעניטשרוב-שינעטכיל ןוא ץלָאטש ןיא ; ןעלקיוונייא
 ףיױא ךיז ןצעז וצ סעזעג ןיימ ןטיירגוצ רימ רע לָאז ןגרָאמירפ ןיא ןוא .רעייפ
 ,ךיה רעד ןיא ערע ןיימ ןעז לָאז רע ןוא ;טײקרעײט ןוא ערע טימ לוטש ןיימ
 -עג עטשרעטנוא יד ןיא ןוא ןשינעמיײהעג עטשרעביױא יד ןיא טייקיטכעמ ןיימ
 .ןשינעמייה

 -ךיױה עלַא ןשיװצ רוטַאטש ןייז ןופ טייקכייה יד ןביוהעגפיוא בָאה ךיא
 טכַארּפ רעד ןופ לוטש ןייז טסיורגעג בָאה ךיא ;ליײמ טנזיוט ןביז ,עקיסקיוועג
 .ערע ןיימ ןופ טכַארּפ רעד ןופ ערע ןייז טרעמעג בָאה ךיא ןוא ;לוטש ןיימ ןופ
 -רעק ןייז ןופ רענייב יד ןוא ,ןעלקַאפ-רעייפ ןיא בייל ןייז טלדנַאװרַאפ בָאה ךיא
 ןעזסיוא סָאד יװ -- ןעזסיוא ןייז ;ןליוק-טכיל ןיא טלדנַאװרַאפ ךיא בָאה רעּפ
 טלעפרַאפ סָאװ טכיל סָאד יו ,סעיױו ענייז ןופ טכיל סָאד ןוא ;דנוצפיוא ןופ
 -עצנענוז ןופ טכיל סָאד יװ טכיזעג ןייז טלַארטשעצ בָאה ךיא ;טשינ לָאמניײק
 ןוא :דובכהראסכ ןופ ףירטסיוא םעד יוװ ןגיוא ענייז ןופ ןייש םעד ןוא :ץלעמש
 -רעביוא ןייז ןוא ,טייקנייש ןוא טכַארּפ ,ערע ןופ טכַאמעג ךיא בָאה גנודיילק ןייז
 ןיורק-תוכלמ ןייז ןופ םענמורַא רעד ןוא ;:טײקרַאטש ןוא ץלָאטש ,ריצ ןופ -- לטנַאמ
 ןָאטעגפױרַא בָאה ךיא ןוא .ליימ טרעדנוה ףניפ ףיױא ליימ טרעדנוה ףניפ זיא
 ףירטסױרַאערע םעד ןופ ןוא טייקנייש ןיימ ןופ ןוא טכַארּפ ןיימ ןופ םיא ףיוא
 רעד ןעמָאנ ןיימ טימ ןפורעג םיא בָאה ךיא ןוא .דובכה-אסכ ןיימ רעביא סָאװ
 -עמייהעג יד ןופ רעסייו רעד ןוא טייקינייועניא רעד ןופ רש רעד ,ה"יוה רעניילק
 ןוא ;טּפַאשביל טימ טקעלּפטנַא םיא וצ ךיא בָאה שינעמייהעג עדעי ןוא .ןשינ
 לוטש ןייז טלעטשעגקעװַא בָאה ךיא ןעוו ,ןסיו טזָאלעג םיא ךיא בָאה דוס ןדעי
 אילמּפ עצנַאג יד ןוא .ןטּפשמ ןוא ןציז לָאז רע ,ןסיורדנופ לּפמעט ןיימ ןופ ריט ןיא
 ןלָאז ייז םיא ןבענ טלעטשעגקעװַא ךיא בָאה ראה ןדעי ןוא ךייה רעד ןיא סָאװ עניימ
 .ןליוו ןייז ןָאט ןוא םיא ייב ןגערפנָא ךיז

 םיא ייז טימ בָאה ךיא ןוא ןעמענ עניימ ןופ ןעמונעג ךיא בָאה ןעמענ קיצעביז
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 ןידרָאג אבא

 לָאז רע ןבעגעג םיא ךיא בָאה ןראה קיצעביז .דובכ םיא ןרעמ וצ ידכ ,ןפורעג
 טרָאװ ןיימ טימ לָאז רע .גָאז ןיימ ןופ ןעגנולעפַאב יד ןושל ןדעי ןיא ןלעפַאכ
 רעטסילפ םעד טימ ןביוהרעד לָאז רע ןוא דרע רעד וצ זיב עצלָאטש יד ןרעדינרעד
 ןגינעק ןגָאלשסױרַא לָאז רע .ךייה רעד וצ ןיב עקירעדינ יד ןצפעל עניימ ןופ
 לָאז רע ..טפַאשרעה רעייז ןיא ןטשריפ ןלעטשפיוא ןוא ךיירגינעק רעייז ןופ
 וצ שינעטנעק ןוא שינעסיו ןוא טלעװ רעד ןופ ןגינעק עלא וצ טּפַאשגולק ןבעג
 ,דייר עניימ ןופ ןשינעמײהעג יד יײז וצ ןקעלּפטנַא לָאז רע ..עקידנעטשראפ יד
 .?ןטכירעג עניימ ןופ ןלעפַאב יד ןענרעל יז ןוא

 רע ןוא ןעלמיה עכױה יד ןיא העש יירד ןורטטמ טציז גָאט ןדעי ,רעמ ךָאנ
 סרעטומ יד ייב ןברָאטשעג ןענייז סָאװ ,סרבוע יד ןופ תומשנ עלא ףיונעצ טמענ
 יד ןשיװצ ןברָאטשעג ןענעז סָאװ ,סגנילגיוז-טסורב יד ןופ ןוא ,םירעדעג יד ןיא
 סָאװ ,"םירדח, יד ןופ רעדניק עניילק עלא ןופ ןוא ,סרעטומ ערעייז ןופ טסירב
 דובכה-אסכ ןרעטנוא יז טגנערב רע ןוא ,םישמוח יד רעביא ןברָאטשעג ןענעז
 טכיזעג ןייז םורא זייוונעניײארָאּפ ןוא זײװסעינַאּפמאק ,זייוותותכ סיוא ייז טצעז ןוא
 ןבעגעגרעביא זיא סָאװ ץלא ןוא ,אתדגא ןוא המכח ןוא הרות ייז טימ טנרעל רע ןוא
 ..הרות רעד ןופ ןענרעל סָאד ייז טימ טקידנע רע ןוא רעהעג וצ רעהעג ןופ ןרָאװעג

 ,לאגזנגס זיא ןעמָאנ רעטצעל ןייז ןוא ..ןורטטמ טָאה ןעמענ קיצנייננואייווצ
 ןרעמאקצאש עלא עלייוו ?לאגזנגס רע טסייה סָאװראפ ןוא .טפַאשגולק ןופ רעה רעד
 ךיז ןבָאה עלַא ײז ןוא ;טנַאה ןייז ןיא ןרָאװעג ןבעגעגרעביא ןענעז המכח ןופ
 יד ןיא טנרעלעגסױא ייז םיא טָאה ןעמ זיב יניס גרַאב ןפיוא ןהשמ רַאפ טנפעעג
 יד טנרעלעג םיא טָאה עמ .גראב ןפיױא ןענַאטשעג זיא רע סָאװ ,געט קיצרעפ
 יד ןוא םיבותכ ןוא םיאיבנ יד .תונושל קיצעביז ןוא םינפוא קיצעביז ףיוא הרות
 ףיױא ץלא ,ןעגנובעגוצ יד ןוא תותדגא יד ןוא ןטייקטרעהעג יד ןוא ןצעזעג
 טָאה געט קיצרעפ ןופ ףוס םוצ ןוא ..ןכארּפש קיצעביז ןוא סרעגייטש קיצעביז
 ראה םעד ,ןהיפיפי ןפורעגוצ טָאה ה"בק רעד זיב ,העש ןייא ןיא ןסעגראפ ץלא רע
 טגָאזעג זיא סע יװ ,קנַאשעג א יו ןהשמ ןבעגעג יז טָאה רע ןוא ,הרות רעד ןופ
 ..ןטלָאהעג םיא ייב ךיז ייז ןבָאה ךָאנרעד ןוא ,"ןבעגעג רימ ייז טָאה הוהי ןוא, : ןרָאװעג

 ןָאטעגפױרא ייז טָאה רע ןוא ,שרופמה-םש ןופ ןענעז ןעמענ קיצניײננואייװצ יד
 ןופ גינעק-ןגינעק םעד טפור עמ עכלעוו טימ ןעמענ יד ,ןורטטמ ןופ ןעמָאנ ןפיוא
 קיצנאווצנואייווצ ןוא .ןעלמיה עכיוה יד ןיא תרשה-יכאלמ יד ןוא ה"בק םעד ,ןגינעק יד
 טימ ןוא ,ןעלמיה יד ןופ ןלעטשנייא יד טלגיזרַאפ ןענעז ייז טימ סָאװ ,ןעלגיז
 סָאװ ןכיירגינעק יד ןופ ןטפַאשרעה עלא ןופ ןטפירשוצ יד טעמתהעג ןרעוו יז
 ,תומה:ךאלמ ןופ ךעלעטעצ יד טעמתחעג ןרעװ יז טימ ץוא ..ךייה רעד ןיא
 .תונידמ ןוא תומוא עלא ןופ ןטנעמוקָאד יד ןוא

 -ךאלמ רעד ,טייקינייועניא רעד ןופ ראה:ךאלמ רעד ,ןורטטמ טגָאזעג טָאה
 ןופ ראה:ךאלמ רעד .,טּפַאשגולק ןופ ראה ךאלמ רעד ,הרות רעד ןופ ראה
 -ךאלמ רעד ,לּפמעט ןופ ראה:ךאלמ רעד ,ערע ןופ ראה-ךאלמ רעד ,שינעדנעטשראפ
 יד ןופ ראה:ךאלמ רעד ,ןטשריפ יד ןופ ראה:ךאלמ רעד .ןגינעק יד ןופ רַאה
 ןעלמיה יד ןיא סָאװ עטכַאעג ןוא ענעביוהרעד ,עכיוה ןוא ענעביוהרעד ןרַאה
 :דרע רעד ףיוא ןוא

 ךיא ןעװו :םעד ןגעװ תודע ןיימ זיא לארשי ןופ םיהלא רעד ,םשה --
 רימ ןגעק טמעראילעג ןבָאה ,ןהשמ וצ שינעמייהעג עקיזָאד יד טקעלּפטנא בָאה
 :רימ וצ טגָאזעג ןבָאה ןוא למיה ןכעלטיא ןיא סָאװ ,ךייה רעד ןופ ןעיימרא עלא
 למיה ןרָאװעג ןפַאשַאב ןענעז סע ןכלעו טימ דוס םעד סיוא וטסגָאז סָאװראפ,
 רעייפ ,םונהג רעד ,ןלַאװק ןוא ןכייט ,ןלָאט ןוא גרעב ,השבי ןוא םי ,דרע ןוא
 ןפַאשַאב ןענעז םיא טימ ןוא ,ןבעל ןופ םױב רעד ןוא ןדערג רעד ,לגָאה ןוא
 ןופ שיפ יד ןוא ,ןעלגייפ-למיה ןוא היחידלעפ ןוא המהב ןוא שטנעמ ןרָאװעג
 ןוא םי ןיפ ןשינעמדיו יד ,םישמר ןוא םיצקש עלא ,ןתיול רעד ןוא תומהב ,םי
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 ךונח

 רעד ןוא שינעסיו יד ,המכה יד ,הרות יד ,ןשינעטסױו יד ןופ ןשינעכירק יד
 וצ סע וטסקעלּפטנא סָאװראפ .טכארפילמיה ןוא ,זױה ןטשרעבױא ןופ קנאדעג
 !טולב ןוא שיילפ ןופ ןשטנעמ א

 ,שינעבױלרעד א ןבעגעג רימ טָאה ה"בקה זֹא ,טרעפטנעעג ייז ךיא בָאה
 ןַארט םענעביױהרעד ןוא ןטשרעביױא ןופ טכער סָאד ןגָארקעג ךיױא בָאה ךיא ןוא
 ןעקנופ-טכיל ןוא ןצילבירעייפ יו סױרַא ןעייג סָאװ ,סשרופמה-םש עלַא ףיֹוא
 זיב טקיאוראב טינ ךיז ןבָאה ייז רעבָא .רעייפמאלפ ןופ ןיטשרוב רעד יװ ןוא
 ןא טימ ןבירטעגסיורא ייז טָאה רע ןוא ,ןעירשעגנָא טינ ייז ףיוא טָאה ה"בקה
 :טגָאזעג ייז וצ טָאה רע ןוא ,לדיזסיוא

 ךיא ןוא ,לעפַאב בָאה ךיא ןוא טסולגעג בָאה ךיא ,טלָאװעג בָאה ךיא --
 ןופ רענײא זיא רע סָאװ ,טכענק ןיימ ,ןענורטטמ וצ זיולב ןבעגעגרעביא בָאה
 וצ רעמַאקצַאש ןימ ןופ ןבעגרעביא סע לָאז ןורטטמ זַא ןוא ,רעדניקי-ךייה עלַא
 עטסטלע יד ןוא ,עטסטלע יד וצ -- עשוהי ןוא ,ןעשוהי וצ -- השמ ןוא ,ןהשמ
 .םיאיבנ יד וצ



 רעדעפ .ב

 לאז רימ ףיוא,
 "..הניבש יד ןעור

 (שזַאטרָאּפער)

 ןעועג זיא רע ןעוו ,רובתירה ןיא טקוקעגנייא ךיז ךיא בָאה לָאמ ןטשרע םוצ
 ןעוו ,1949/50 רעטניוו ןפרַאש םעניא ןעוועג זיא סָאד .יינש ןסייוו ןיא טליהעג ןצנַאגניא
 יד טקעדַאב ןכָאו ןופ ךשמ ןיא -- תורוד עגנַאל ךָאנ רשפא -- ,טָאה יינש רעפיט א
 ןַא ןיא ,לארשי ןיא רעמיצ ןטשרע ןיימ ןיא .לאערזי קמע ןיא לילג ןופ ןלָאט ןוא גרעב
 ,ןטייוו ןופ ןעמונעגמורַא רעטצנעפ עקיצנייא סָאד טָאה ,ץוביק-קמע ןַא ןיא ףירצ ןטלַא
 .רובת גרַאב ,ןקידנעייטש-םאזנייא יװ ,ןטרעדנוזעגּפָא ,ןצנַאג םעד ,םַאר ַא טימ יו

 -עגנייא ,עטרעדנווורַאפ יו ,רעדלעפ ןבָאה רובת םעד ןוא רעטצנעפ ןיימ ןשיווצ
 םוצ ןבָאה ,רעדניק ןופ סעמַאמ:סעטאט ןיש ןוא ,רעדניק .יינש ןרעטנוא טלמירד
 רעד .ךיז טליּפשעג ןוא םיא ןיא טעשטּפָאטעג ,רעדנווװ ןסייוו םעד ןעזרעד לָאמ ןטשרע
 ץיפש-לָאּפוק רעקידכעלייק ןייז .םורַא ןופ ןביוהעגסיורא רעמ ךָאנ ןאד ךיז טָאה גראב
 ןוא .ןיײרַא סנקלָאװ יד ןיא רעכעה ךָאנ ןביוהעג ךיז ןוא טייקדנור יד ןריולרַאפ יוװ טָאה
 ןייז ןוא ןצנַאגניא ןעינימ ןעמונעג ךיז רע טָאה ,טניישעגפיוא רָאנ טָאה ןוז יד ןעוו
 ..יולב םענרעבליז ןימ א סעּפע ןיא טלדנאווראפ ךיז טָאה טייקסייוו

 ןצילב ןוא ,ןגעלעג זיא יינש רעד ..ןעשעג רעדנוװ-רוטַאנ ןענעז טכענ ענעי ןיא
 ןיא טלקייקעצ ךיז טָאה רענוד א ןעוװ ןוא .גרַאב ןקידנעלמירד םעד ןטכױלַאב ןבָאה
 איבנ-יורפ ַא ךרוד ןעגנוזעג ,דיל טלַא ןא ןעגנולקעגּפָא ָאכע ןיא רימ טָאה ,טייוו רעד
 :ארסיס רעביא גיז ןכָאנ ,רובת ןופ ץיּפש ןפיוא

 ,דרעפ ןופ טירט יד טּפַאלקעג ןבָאה טלמעד..?
 "..סרעגָא ענייז ןופ ןעגנורּפש יד ,ןעגנורּפש יד ןופ

 רֹא

 ,לטיק ןסייו ןיא .רעטצנעפ ןיימ ןיא טַאהעג רובת םעד ךיא בָאה גנַאל-םישדח
 .ןציה עשיניסמח ןופ ןטפרשעצ ןיורב-יורג ַא -- רעטעּפש ןוא ןטילבעצדןירג ַא ךָאנרעד
 ..רדח ןיא טלטײטעגנײרַא טָאה יבר רעד ןכלעוו ןגעוו ,רעבלעז רעד עקַאט רע זיא
 ".,רובת גרַאב םוצ ןעיצ טסלָאז ןוא ייג :ןלױפַאב טָאה ...האיבנ ַא ,יורפ ַא ,הרובד ןוא,

 .רובת גראב םוצ ןגיוצעג רעטעּפש ךיא בָאה
 ןענַאטשעג לָאמ עטשרע סָאד ןיב'כ ןעוו ,טרעטיצעג רימ סיפ יד ןבָאה סעּפע

 ןופ טפור םיטש ַא זַא ,טכודעג רימ ךיז טָאה סע .ךיוה רעטקיטכעליײקרַאפ ןייז ןופ סנסופוצ
 ןכלעוו ףיוא ,ןדָאב רעד זיא קילייה לייוו ,סיפ ענייד ןופ ךיש יד ּפָארַא יצ, :ץעגרע
 ..?טסטצרט וד

 טקַאהעגסױא רעניטנַאזיב יד ןבָאה ּפערט קיצרעפיןוא-טרעדנוה-יירד-טנזיוט-ריפ
 -נעלדניװשּפָאק ַא ףױרַא טריפ טנייה .גראב ץיּפש ןפיוא ןעמוקוצפיורַא ידכ ,זדלעפ ןיא
 ןבענ ,ןטנורגּפָא ייברַאפ ,ףױרַא קיטסַאה ךיז טסייר סָאװ ,ײסָאש רעלָאמש רעקיד
 -ילוע עטלַא-רָאג יד יו ,סופוצ ךעלעמַאּפ ןגייטש רימ .רעדלעוו עטלַא ךרוד ,תוברוה
 ..םערט ענרענייטש רעטנזיוט יד ןליײצכָאנ קידנענָאק טשינ ,לגר

 .תורוד-רוד טייז רעטנזױט ןוא רעטנזיוט ןגיטשעגפיורַא ָאד ןענעז ,רימ יװ ױזַא
 יװ זיא ןוא קמע ןוא לילג םעד ףרַאש ױזַא טלייטעצ גראב רעד .רעדנווװו ןייק טשינ
 טשרעהאב טָאה ,גראב ןקיזָאד ןפיוא ןסעזעג זיא סע רעװ .םורד ןוא ןופצ ןשיווצ קירב ַא
 .םורַא ןצנַאג ןרעביא טקיטלעװעג טכייל ןוא גנַאגכרוד םעד
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 " .הניכש יד ןעור לָאז רימ ףיוא,

 םעד ססמער הערּפ ןופ ןטַאדלָאס עטנפָאװַאב-רעווש יד ןכָארקעג ךָאנ ָאד ןענעז
 .ןסוטסירק רַאפ 1200 רָאי םורַא ,ןטייווצ

 ןדנוברַאפ גרַאב רעד טרעוװ, -- רעזייוו-געוו רעזדנוא טריטיצער -- "ןַאד ןוא,
 "..לארשי-םע ןופ עטכישעג רעד טימ

 ...?טשרע ןאד
 רעטלַא ןַא וצ זדנוא טריפ גראב ןפיוא ךריק רעשיכירג רעד ןופ ךַאנָאמ רעד

 רעביא טרזח ןוא שיזיוצנַארפ ןכַאװש ַא טדער רע .ךריק ןייז רעטנוא לייה רעטכייפ
 ַא רע טמענ ,טשינ ךָאד ןעייטשראפ רימ ןעוו ..."שעדעסישלעמ, לָאמַאכָאנ ןוא לָאמנײא
 טָאה םלש ןופ ךלמ רעד קדצ יכלמ ןוא, :תישארב ןיא ףיא טנפע ןוא ך"נת
 ןוא ..טָאג ןטסכעה םעד וצ ןהכ א ןעוועג זיא רע ןוא ןייוו ןוא טיורב ןגארטעגסױרַא
 ,גרָאב ןפיוא ןפָארטעג ךיז ייז ןבָאה ָאד .."םרבא ןייז לָאז טשטנעבעג :טגָאזעג טָאה
 .עדנעגעל ךָאנ סָאד ךָאד זיא ...קדצ יכלמ ןוא וניבא םהרבא

 ,טָאטש יד ,"רובת-תולסכ ןופ קראמעג, ןופ ןשינעביילברעביא ןענעז טָא רעבָא
 ...םייוול יד ןבעגעגּפא טָאה עשוהי סאוו

 טנזױט ןעצ טימ םעוניבא-ױןב קרב טקישעגסױרַא ןענַאד ןופ טָאה האיבנה הרובד
 -נגעק ייז ָאד ךיז טָאה דנַאל ןיא ןיירַא ןענעז רעמיור יד ןעוו .ארסיס ןגעק רעפמעק
 יד ףיוא ןעמוקעגמוא ןענעז ןדיי טנזיוט ןעצ רעכעה ןוא ,יאנומשחה רדנסכלא טלעטשעג
 ךיז ןבָאה ,06 רָאי ןיא ,רעמיור יד ןגעק דנַאטשפיוא ןסיורג ןתעב .רובת ןופ םיעוּפיש
 ןוא רעטסיולק רענַאקשיצנארפ ןשיװצ ריא טָאה טָא .לילג ןופ ןדיי יד טקיטסעפאב ָאד
 טלאמעד טיובעגפיוא ,ןרעיומ-גנוטסעפ יד ןופ ןשינעביילברעביא -- ךריק רעשיכירג רעד
 .טייו רעטעמ רעטרעדנוה ןוא רעטרעדנוה קעווא ךיז ןעיצ ייז :והיתתמ ןב ףסוי ךרוד
 טעה ּפָארַא גראב ןופ ןענורעג טָאה טולב שידיי ןוא .טרעטשעצ ייז טָאה ןַאיסַאפסעװ
 ..לילג ןוא קמע םוצ רעטנורַא

 ןָאעלָאּפַאנ ןַאד .רעבַארַא יד טימ רעלגיצציירק יד טפמעקעג ָאד ןבָאה ךָאנרעד
 , .ןקרעט יד טימ

 טָאה 1928 ןיא ..סנסופוצ ָאד טגיל ַארעשזדעס .ָאד רעדיו רימ ןענעז רעטעּפש
 ,היפונכ עשיבַארַא יד ,ץיּפש ןפיוא זיב ,רעהַא טגָאיעגכָאנ ןשטנעמ ענייז טימ טײגנַײװ
 .ףמַאק ןקיטולב ןגנַאל ַא טריפעג ָאד ןוא הירבט ןיא הטיחש יד טריפעגכרוד טָאה סָאװ

 צ

 -בַאב  ,רעױט רעכעלמיטרעטלַא ןַא .ךַאלפ-םי ןרעביא רעטעמ 588 .,יונעג ,זיא'ס
 -- ?טניוו ןופ רעיוט רעד, -- ,רעבַארַא יד ןבעגעג ןעמאנ ַא םיא ןבָאה ,"ַאװַאה-לע
 ןָא עקַאט ָאד טסייר טניוו רעד .רעטסױלקירענַאקשיצנַארפ ןופ ףיוה ןפיוא ןיײרַא טריפ
 ָאכע ןקילָאמליפ טימ ּפָא ןכליה סָאװ ,תולוק עכעלמייהמוא סעּפע סױרַא טיג ,רעהפיוא
 .סענָאלָאק ןוא סמערוט יד ןשיווצ

 סעּפע יװ ןגיוא יד רַאפ ָאד ךיז טקעלּפטנַא ."גנולדנַאװרעביא ןופ עקיליזַאב יד.
 .יז ןעמ טפור ,"דנַאל ןקילײה ןיא ךריק עטסנעש יד, .גנושארעביא עטראוורעדמוא ןא
 עגונב -- ,וויטַאלרעּפוס ןקיזָאד םעד טנייפ וליפַא בָאה ,יורטוצמוא טימ ךיז יצַאב ךיא
 יז .תמא ןופ טייויטשינ רעכיז סע זיא ָאד רעבָא ...ןשטנעמ עגונב יו ,קרעוו-טסנוק
 ןיא ןעקנוטעגנייא ,ךיוה רעד ןופ ןָאפ ןפיוא ןיילק ױזַא רעבא ,לַאטנעמונָאמ זיא
 1919 ןיא ןעיוב ןביוהעגנא -- עדייבעג עיינ קיסעמשינטלעהראפ ַא זיא סָאד ...סנקלאוו
 ןופ ליטס ןיא טיובעג רעבָא -- 1924 רָאי ןיא חילש ןכעלטספיופ ןכרוד טקילייהעג ןוא
 ייברעד .טרעדנוהרָאי ןטפניפ ןוא ןטרעפ ןופ רוטקעטיכרַא רעזעיגילער-ךעלטסירק רעד
 עטכייל ַא .ליטס-ןכריק ןקידברעמ ןוא ןקידחרזמ ןופ ,זעטניס ןימ ַא ,שימעג ַא סע זיא
 ...לָאּפוק ןשיטנַאזיב ַא ןופ ןגיוב ַא טימ ןעמונעגמורַא ,עדַאנָאלָאק עשיטָאג

 ןגיוא יד ןיא טלדנאוועגרעביא ושי ,עדנעגעל רעכעלטסירק רעד טול ,ךיז טָאה ָאד
 ףױרַא ןײלַא זיא רע, :עילגנַאװע יד טלייצרעד סע ...ןלָאטסָאּפַא-םידימלת יירד ןופ
 ןטכיולעג טָאה םינּפ ןייז : ןגיוא ערעייז ןיא טרעדנעעג ךיז טָאה רע ןוא גרַאב ןכיוה ןפיוא
 ןעזרעד ייז ןבָאה טָא ןוא .יינש יו סייוו ןראוועג ןענעז רעדיילק ענייז ןוא ןוז יד יו
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 אירע 1 רו ץא עט עא בע עי דען וו עי טעטש רעדעפ .ב

 ,ןטימניא ושי :קסערפ ןסיורג ַא ףיוא סָאד טעז ריא *...םיא טימ ןדער והילא ןוא השמ יו

 םידימלת יירד יד ןוא ,איבנה והילא -- רעטייווצ רעד ןיא ,ונבר השמ טייז ןייא ןיא
 ...עטפילבראפ ייז ףיוא ןקוק

 ,ךריק רעכעלרעטלַאלטימ רעקידרעירפ ַא ןופ ןשינעביילברעביא -- רעלעק ןיא
 רעטצנעפ עיינ ;קיאַאזָאמ רעכעלמיטרעטלַא ןוא רעדליב ענרעדָאמ ןופ שימעג ַא
 ..ןשזַארטױו עטלקנוטרַאפ עטלַא ןוא

 עקידחרזמ ןייר ַא זיא ,וניבא םהרבא ןוא קדצ יכלמ ןופ לייה רעד רעביא ,רעטייוו
 ,גנוגלָאפרַאפ ןוא טולב ןגעוו ךַאנָאמ רעד ָאד טלייצרעד .ךריק עשיסקָאדָאטרָא-שיכירג
 .ןעלכײמש ךיז טסולג סע ןוא רעה ,םיא רעה ךיא ..םשהישודק ןוא הרובג ןגעוו
 יז ןעמעוו -- ןכַאנָאמ טצעזַאב ןוא ךריק ַא טלעטשעגפיוא ָאד ןבָאה רעלגיצציירק יד
 רָאי ןיא זיא -- ךַאנָאמ רעד טשינ טלייצרעד ןפרָאװעגּפָארַא גרַאב ןופ טלָאמעד ןבָאה
 יד טעדראמעגסיוא , ,ןידַאלַאס ןאטלוס רעשינעמלסומ רעד גראב םעד ןלאפאב 2
 ןעמוקעגמוא ןוא דנַאטשרעדיװ ןשיָארעה ַא טלעטשעג ןבאה עכלעוו ,ןכאנאמ עקילייה
 רעטלַא רענעי ןופ ןעניאור יד טעטעיפ טימ ןָא טזייוו רע ןוא "..ושי ןופ טסניד ןיא
 ...טולב ךעלטסירק ךרוד עטקילייהעג ,ןעניאור ,ךריק

 ןוא גיוא סָאד ךיז ןָאק ,סעכריק עדייב ןשיװצ ,טרָאד ןופ רעטעמ עטלייצעג רָאנ
 לילג ןופ ןדיי יד .רעיומ סוהיתתמ ןב ףסוי ןופ ןטשער יד ןופ ןסײרּפָא טשינ ןוימד רעד
 -טנזיוט ייווצ ַא ןזָאלרעד טשינ טווװרּפעג ,םיור ןגעק טסעמרַאפ ןכיילגמוא ןיא ,ָאד ןבָאה
 קידיירפ ןבָאה ןכַאנָאמ-רעלגיצציירק יד טָא ךױא רעכלעוו ןיא .דָאב-טולב עקירַאי
 ענעסערפעצ רעטנזױט-רָאי ךרוד עטלַא יד ךיא טעלג ...ןזיּפש ןוא טנעה ערעייז ןעקנוטעג
 -ייה ךָאנ ןַארַאפ זיא -- ,סעשינ עטקעדַאב ךָאמ טימ יד רעטיצ טימ ןָא ריר ,רענייטש
 !ןסָאגעג רעיומ-ןזדלעפ רעד טָא ףיױא ךיז טָאה סָאװ ,םעד ןופ טולב רעקיל

ִ 

 ןסילשנייא אמתסמ ךיז ףרַאד רובת ןפיוא ךריק רענַאקשיצנַארפ רעד ןופ םערוט רעד
 ןופ םערוט םעד טנָאמרעד רע -- ,גראב םענופ עיצידארט-המחלמ רעטלַא רעד ןיא
 -רובת ןצנַאג ןופ רעכעה סױרַא ךיז טביוה רע ..סָאלש-רעגירק ןכעלרעטלַאלטימ ַא
 סָאװ ,ךעלדנקלָאװ עטכייל עױרגילעה יד ןיא ןײרַא שממ ךיז טדיינש ןוא וויסַאמ
 ױו גראב רעד טרעװ -- ,לכעד ןייז ףיוא ףױרַא ןעמ טמוק .ייברַאפ ךיז ןעלגנעלש
 סָאװ ,דנַאל ץנַאג ַא ןופ קילבנָא ןיא ,ןיילק ,ןּפמורשעגנייא סעּפע טרעװ רע ,ןדנווושראפ
 .םורַא ןוא םזרַא ךיז טקעלּפטנַא

 .םיקמע יד ןופ ןטַארדַאװק-דלעפ עניורב-ןירג ,עראברעדנווו יד -- טייז ןייא ףיוא
 רעד ךיז טלגנעלש ,חרזמ ףױא ,רעטייוו .לָאט-ךאש-תיכ ןיא ןײירַא ךיז טלטייק לאערזי
 ףױא רעמ עלעסיבא ןוא ;ןדריה קמע םעד ךרוד טדיינש סָאװ .סַאּפ רעיורג"ןירג
 יד ךיז טיצ ןדנַאר יד ייב .לגיּפש-תרנכ רעיולב-לקנוט רעסיורג רעד -- סטכער
 יד סיוא יצ שטָאכ ,ןבענרעד ..ןורמוש ןיא ּפָארַא טרעדינ סָאװ ,טייק-למרכ עוויסאמ
 רעד ןיא םיא רעבירַא ןוא ,הירומה רעקיציּפש רעד -- ,טעלג ַא םיא ביג ןוא טנאה
 ...עובלג-ירה יד ךיז ןעיורג ,לָאט טייז רעסייווצ

 ןוא גרעב עשיגַאזגיז ענייז טימ לילג רעצנַאג רעד -- טייז רעטייווצ רעד ןופ ןוא
 ..ןומרח ןופ ּפָאק ןקיאיינש ןזיב ,טעה שזַא ןלָאט

 -טימ יד וצ ױװ ,סנקלָאװ יד וצ רעטנענ .ָאד טשרעה טייקליטש עקידתישאוב ַא
 ןוא רעדלעוװ-רעדלעפ ערעייז ןופ ,ןשטנעמ יד ןופ אקווד ףיוא רעבָא טייג ,ןשטנעמ
 דיירפ ַא סעּפע ןײרַא ץרַאה ןיא ףיט טגָארט סָאװ ,הריש ַא ,םורַא םיבושי-ךעלעטניפ
 -טולב ןוא ןרַאמשָאק-המחלמ עקיבײא יד וצ ךעלצעזנגעק ןוא טייוו רָאג ,הוולש ןוא
 .רובת ןופ ןטסנעּפשעג

 :"הבר תישארב. ןופ הדגא עטלַא יד ,סָאד עקַאט םתסמ טניימ
 ןענעז ,לארשי קלָאפ םעד הרות יד ןבעג טלָאװעג טָאה אוה-ךורב שודקה ןעוו;

 -- טגָאז רעד ,ןרָאװעג ןפורעג ןיב ךיא טגָאז רעד ...רובת רעד ןוא למרכ רעד ןעמוקעג
 ,הניכש יד ןעור לָאז רימ ףיוא זא ,רענעש זיא סע :גראב-רובת רעד טגָאזעג טָאה ...ךיא
 "..רעסַאװ-לובמ סָאד טרעדינעג טשינ טָאה רימ ףיוא ןוא גרעב עלַא ןופ רעכעה ןיב'כ לייוו
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 רעברעוו הרפש

 גנילירפ

 -- רעניימ גנילירפ יד
 ,רעטרערטרַאּפ ַא -- ןטרָאד ןופ
 ,עטרעטשרַאפ םיתבש ,םיבוט-םוי טימ
 חיר-ןצנארַאמ ןופ רוכיש -- ָאד ןוא
 טפנאז
 ענייד םיפ יד גנוי ַא יינספיוא 2 וד
 .ןצנַאמ םוצ

 לבויעג טימ ןו
 סיוא וטסקערטש
 ענייד סעינאלד-ערבאס יד
 -- רעטרעשאב ןייד -- ןוז רעד וצ
 .טלבוטעג תרנכ ןיא

 -- רעדנַאעלַא ןוא
 ,ץלַא ,עלַא
 ,עטריצעגסיוא-קיזַאר ךעלּפעק טימ
 - עדנַאלריג יד רעטנוא ןטלַאה
 -- עטקיטשעגסױא-קידלָאג יד
 .הלכ רעד ןופ

 ,עטלייוורעדסיוא ןייד ,יז ןוא

 רעגניפ יד טקו

 עטרַאצ עגנַאל עריא

 סנּפָארט-שוקלמ ןיא

 .עטרירָאלָאק-קיברַאפליפ

 ןקעה ץלַא ןו
 ,לגייפ ןופ ילפעג

 רעלירט סָאו ,עילעּפאק ַא

 ."םנקעדַאב ַא

 עגנוי ןתח ,ָא

 =יהבעל ןייה-:ץרוק וו

 ;גנילירפ ןייא זיולב
 ןורכז ןיימ ןיא ךָאד

 וטסעוו ןעילנ

 ןרָאי עניימ עץלַא
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 לעגראש יבציבקעי

 זץללרק ןיא

 קנאד א
 ינק ףיוא ךימ זָאל ךיא א

 ,ןעינק ריד רַאפ
 ,ריד קנַאד א ךָאד םוק ךיא
 -- ,בױל א
 ,ביױט רעד ןופ קרַאװעג רַאּפ
 ,ביוש ןיימ ןיא ילג רַאפ
 .ביול א ,ריד קנַאד ַא ךָאד םוקיכ

 ריק א

 ןעמוק טעוװ רעטניוו רעד זיב

 ןסירגַאב ךימ ןײרַא טעוװ ןקלָאװ רעד ןוא

 .לגילּפ יד ןיא ךאלעג קיכעּפ טימ

 ,ןסיוו ןכיײצרָאװ ןיא לעוװ ךיא ןוא

 לגיוו ןיימ זיא ןענַאטשעג ווו טרָאד זַא

 ,ֿטיונ ןייק רעמ ָאטשינ

 ,םיורב ןייק רעמ ָאטשינ
 טעז ןייק

 רעגנוה ןייק ןוא

 ןייק ןוא
 טיור ןכעלרַאש ןיא ןעינק 6 לעוו
 ,גָאט 8 יינסיוא םייב

 ןעקנַאד לעוװ ןוא

 ןעמונעג טסָאה סָאװ ץלַא רַאפ
 יריו ריז 5 י ,+*

 ן-};ה געג הא וי א

 ןעלכיימש

 ,קילייה ןענעז ןעלביימש ץלַא = ב
 הערעמ - הענויה

 קלח ןןיימ ,קנַאד ןיימ םענ

 ,רערעווש רעד ,העש רעד רַאֿפ

 ?כיימש ייד סָאוװ

 ,טרעדנילעג טָאה



 , במאי א וי א א 2 0 יע איין עב ערי רעדיל

 -- ,טרעדניצַא

 םערב ןיימ ףיוא ןעק ךיא זַא

 ,ןגָארטרעד טשינ טכיל ןייד

 ,ןגָאז רימ ןעק רעוו

 !קיליײה זיא לכיימש ןייד זַא

 - :רעוו

 .רערט יד ,רבח ןיַימ רשפא

 סיוב ןיימ
 טכַאמנָא ןופ זיירק ןיא 8

 .ןטָאש ןיימ טכַאל

 - םקח ןיימ

 ,ןטָארדלכעטש םימ ןעמונעגמורַא
 ,דחּפ ןיימ סיוא-טרעטיצ

 ןָאטניהַא ךיז ךיא לָאז עשזווו

 -- !טכַאדרַאפ ןופ העש רעד ןיא

 מכאנ רעד ןיא ןיילַא ןייג ךיא לעוו

 ,רעטיוועג ןוא טניוו םעד ןגעקטנַא
 - "יםיוב ןיומ-וצ ןיילפןכיילניריז לעוו

 .רֶע טילב טָא ,רעטעלב ןָא רע טייטש טָא

 .טבש שדוח ןיא ךָאוװנטימ זיאיס

 ,םיױבלדנַאמ רעד

 ,גױנרַאפ ןיא ןוז רעגנוי רעד רַאּפ

 .טַאלב ַא ןוא לגייווצ ַא ליומ ןיא טנַארט

 ֹו

 -- .ןרעמש ץלַא ,עלַא ןוא
 ןרעווראפ טשינ רימ ךיא לעוװ
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 לעגרָאש יבצ-בקעי

 ;ןעניורק יד-טָא ייב ןייש ןּפעש

 ,ףַארט ןדעי ייב דיירפ ןוא
 רעמיײבלדנַאמ ןןופ ילבענ סייוו םייב ןוא

 ןגָארט ןענרעל ךיז

 .ןעניול ערעווש ץלַא

 ןגער
 טנַאּפשעגנייא ךיז לָאמ ליפיוזא בָאהכ .ה

 ,עמרַאי ןיא

 ,ךָאי ןיא
 ,ךיז טסַאּפעגוצ רעדיילק-הליפת ןיא

 ידַאוו יד ןעקנירטנָא טלָאװעג ץילַא בָאהיכ

 עדַאטס יד ןוא

 .ךעטסַאּפ ןטימ

 טגָאלקעג העש ליפיוזא בָאהיכ
 רעױּפ ןטימ ןעמַאזוצ
 ,רעיוד ןעמ םמענ ווו ,ָא
 ,ריד ךָאנ ןצכעל עלַא ןוא ץלַא זַא
 -- םולח רעזייב ןיימ -- טניוו רעד ןוא
 .םנָאיראפ ןוא ךיד טביירטראפ

 העש-רעטניוו עטצעל יד טנָאט

 ,ןכָארבנקלָאװ ןוא ץיילפ טימ

 דלעפיס טגנילשרַאּפ ,לביטשיס טגנילשרַאפ

 ,רענוד-רעזייבעג טימ
 ,ײלרעלַא ןענייּפ טימ

 ,טסיג ןוא
 ,טסיג ןוא
 ןכָאװ עיורנ יד ןָא-טסינ ןוא

 .ייוו טימ ןוא הטרח טימ

 היד
 טזױּפשטנַא ךיד בָאהכ
 ,עביל טימ

 ייוו טימ
 - :םױנ טימ ןוא

 טזיורבעג טסָאה

 .עבירט יד טייקגנוי ןיימ ןיא
 ,ןיימ טסיב זַא ,טציא

 ,ןהעש עניימ עלַא ןיא
 ..רעביל לָאמ יירד רימ וטסיב
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 רעדיל

 טזױּפשטנַא ךיד בָאהיכ

 ,דיל טימ ןוא גנואוט טימ ,ימ טימ

 .עיור יד ןנעוו ענייד טרעטסַאלפעג

 ,ןייש טסיב זַא ,טציא
 ,םַאנ ןייד זיא ןייש ןוא

 ,רעיולב ךָאנ זיא יולב ןופ למיה ןייד ןוא

 ןייז-יורנ ןיימ ךיא גייל
 לַאװק ןייד סנסופוצ

 ,רעדיוו םעד יוװ ןיילא ךימ דניב ןוא

 לַאפ ךיא ןוא ףיוא-ייג'כ

 ,ןאּפש ןייד ןדעי ראפ
 לקַאוויכ

 .רעדיוו ףיוא-ייטש ןוא

 תבש

 רעדימ ַא טלַאפ ןורכז ןיימ יה

 ,ןטליוהעגסיוא ,ןטרעטיילעג טכיל ןיא

 ,רעדיל ענייד ףיוא ןטייר וצ םוקיכ

 .ןטלעוּפעגסיױא ,םימחר ןופ גָאט ןיא

 --;הלכ- תבש תבלמ - תבש

 .םי ןיא ןיירא סקעז ןרעטש

 הלנתנ ָאדיַא טרעוו רעטעביז רעד

 .םַאלפיהשודק ןיא ,רמז-ןורכז ןיא

 - ,לגיה ןדעי ףיוא רענניז-הריש

 !ןגָאיראפ ור יד ךייא טעוװ רעוו
 ,לניוו ןיימ ןופ רעיורג םולח

 .ןגָארטעגנָא רעטצנעפ ןוא ריט ךרוד

 -- .טסַאמ ןדעי ףיוא לגייפ-הריש

 .עסיז ַא טסַאל ַא טציא זיא ור יד

 ,טסַאג וצ ןעמוקעג יניס רעד ,ןייז ןעק
 ,ןסיגרַאפ ךימ תורימז ןיא ליוו ןוא

 .ב"כשחת ,טבש קח
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 עארב קחצי

 איסוראומ
 (גנולייצרעד)

 םענרעבליז ןקירער-יירד ןיא טכיל עקידנענערב יד ףיוא טקוקעג טָאה בקע
 :עלעכיימש סיז ַא ןסָאגעצ ךיז טָאה םינּפ ןקידכעלייק לופ ןייז רעביא ןוא רעטכייל

 לכיט ןדייז ַא ּפָאק ןפיוא טפרַאורַאפ יז ."תבש דובכל טכיל טדניצ איסוראמ,
 ..ןָאטעג לָאמַא סע טָאה עמַאמ ןייז יו ױזַא טָא ,םינּפ סָאד טנעה עדייב טימ טקעדרַאפ ןוא
 ..טָאג ןשידיי םוצ אקווד ןוא הליפת ַא ליטש רעד ןיא ךיוא טעשטּפעש איסוראמ

 ךיוא זַא ,ךיז טכַאד ןבקעי ןוא לטניוו ןדלימ םענופ ךיז ןעלקָאש ךעלעמעלפ יד
 ,ןצכערק ןוא -- ןרערט-בלח טימ שזַא ךיז ןסיגַאב ייז ,הליפת ַא טציא ןעווארּפ טכיל יד
 ..ןרָאי יד ןרעגנעלרַאפ ייז לָאז רע ,טָאג וצ ללפתמ ןענעז

 טָאה תושמשה-ןיב רעד .גרַאב ןכיוה ַא רעטניה ץעגרע ןטלַאהַאב ךיז טָאה ןוז יד
 ןיא טריצַאּפשעגנײרַא סַאזגנַאל טָאה הכלמ-תבש יד .דרע רעד ףיוא טרעדינעגּפָארַא
 .בשומ

 -גיל רעטיירב רעד ףיוא טזָאלעגּפָארַא ךיז טָאה רע .ןסיורדניא סױרַא זיא בקעי
 רעלעקנוט ַא ןיא ןליהנייא ןעמֹונעג ךיז טָאה סָאװ ,למיה ןיא טקוקעגניײרַא ןוא לוטש
 רע ןעוו ,ןעד זיא גנַאל יװ -- ןָאטעג טכַארט ַא רע טָאה -- "ןפיול ןרָאי יד יו, .קעד
 -עג ןוא ןאטסכאזאק ןיא עקטיביק-הברוח ַא ייב ,ןסיורדניא ןגעלעג טכענ עצנַאג זיא
 ןיא ,ָאד רע זיא טציא ןוא .המשנ יד ןטלַאהרעד וצ טיורב לקיטש ַא ןגעֹוו טמיורט
 טימ לאטש ַא ,רעניה רעטנזיוט טימ לול א ,קשמ ןסיורג ַא ןופ סָאבעלַאב ַא ,לארשי
 .בייוו ןייז -- ןאיסוראמ ,ריא רָאנ ןעקנַאדרַאפ וצ סע טָאה רע .תומהב

 ָאד ייז ןבָאה ,בשומ ןיא רעהַא ןעמוקעג ןענעז ייז ןעוו ,קירוצ רָאי ןעצ טימ
 ַא .טסוּפ ןוא טסיוװ ןעוועג זיא םורַא ץלַא .ךעלזייה רָאּפ ַא יו רעמ טשינ ןפָארטעג
 רע טָאה -- אקנעיסוראמ ,זדנוא רַאפ טשינ זיא סָאד, ;ןלַאפַאב טלָאמעד םיא זיא דחּפ
 ."הפיח ןייק קירוצ ןרָאפ רימ -- ןָאטעג ץפיז ַא

 : ףרווורָאפ טימ ןגָאז ןוא ןקוק זייב םיא ףיוא טעוװ איסורַאמ זַא ,טניימעג טָאה רע
 בילוצ .רבדמ ַא ןיא ,?ּפעטס איאנדָאלָאג, ַא ןיא טכַארבעג ךימ טסָאה ,אשאי?

 ידכ ,דנַאלרעטָאפ ןיימ ,טנעקמישט ןיא ,םייה ןיימ ןזָאלרַאפ טפרַאדעג ךיא בָאה םעד
 ןענעז סָאד !דנַאלסור ןיא טרעגנוהעג ךיא בָאה קינייו ?ןרעגנוה רעהַא ןעמוק וצ
 "?טגָאזעגוצ רימ טסָאה ֹוד סָאװ ,ןקילג ענעדלָאג יד

 איסוראמ .טרַאוװרעד טָאה רע סָאװ עטרעקרַאפ סָאד טקנוּפ טלָאמעד רעבָא זיא ןעשעג
 ןגיוא עיולב-ףיט עסיורג עריא ןוא ןעלסקַא ענייז ףיוא טנעה עריא טגײלעגפיורַא טָאה
 םיא יז טָאה -- ,אקנעשאי ,טשינ ארֹומ ןייק בָאה, .םינּפ ןייז ףיוא טורעג ןבָאה
 ַא ןיא טעברַא יד טוג ןעק ךיא .םייה עיינ רעזדנּוא ןעיוב רימ ןלעװ ָאד -- טסיירטעג
 "...דרעפ ןוא תומהב ךס ַא ןבָאה ךָאנ ןלעװ רימ ..."זָאכלָאק,

 .גנורעטיבראפ טימ ןבעגעגוצ בקעי טָאה -- םיריזה ןוא... --
 -- ןפורעגסיוא ,רע טקנעדעג ,איסוראמ טָאה -- טשינ סָאד ,אקנעשאי ,ןיינ --

 ןעוועדָאה טשינ ןעמ רָאט ַאד זא ,טגָאזעג רימ טסָאה וד ןוא עקשידיי א ךיא ןיב טציא
 עשידיי יד טול טפיוטעג ,ןדיי ענלָאּפ ןייז ךיֹוא ןלעװ רעדניק ערעזדנוא .םיריזח ןייק
 ..."סענָאקאז,

 -עג ענייז ןיא קיטומטוג טלכיימש ןוא לוטשיגיל רעד ףיוא גיוו ַא ךיז טיג בקעי
 רימ טָאה יז ןוא םירמ ןרָאװעג זיא ןעיסוראמ ןופ ,ָאי ,ָאי .ןייֹרַא סעצנָאװ עטכיד
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 ַאיסורַאמ

 רעניה יד ..סַאג ןיא טציא ךיז ןליּפש ייז .ינד ןוא ירוא ךעלטאי עסיז ייווצ טקנעשעג
 יד וצ-טיירג םירמ--איסוראמ ...ןהריג-הלעמ תומהב יד -- ...ןפָאלש טגיילעג ךיז ןבָאה
 פָאק ןפיוא עלעּפַאק ַא ןגָארט לָאז ירוא זַא ,אקווד ליוו יז .ערעשטעוו-סטכַאנוצ-קיטיירפ
 -- "ןדיי ענלָאּפ, ןײז ןפראד רעדניק יד ...יז טניימ שודיק -- "שידק ןעילָאמ,, ןוא
 ..?עינַאזערבָא, יד טעװַארּפעג ייז רַאפ טָאה ןעמ יו םעדכָאנ טרפב -- יז טהנעט

 ,ןטכיולעג ןבָאה ייז .ןזיװַאב ןרעטש ךיז ןבָאה קעד-למיה רעלעקנוט רעד ףיוא ..
 יוזַא ןדנוצעגנָא םלוע לש ונובר רעד טָאה סָאד זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה ןבקעי .טלקניפעג
 .תבש ןקילײה םעד טציא טעװַארּפ רע ךיוא ןוא טכיל ליפ

 ףיוא יירד ַא קיטסַאה ךיז טיג עטנעלי-תונורכז יד .ןגױא יד וציטכַאמ בקעי
 טימ ךעלזייה עסייוו .גרעב עכיוה ןשיװצ לפרעד ַא .ןַאטסכַאזַאק-םורד .1942 :קירוצ
 ןליונק-ךיור עטכידעג .סױרַא ןעשטרַאטס סנעמיוק עטעשזַאסרַאפ .ךעלכעד ענעיורטש
 .ןײרַא למיה ןיא ךיז ןעשטַאק

 ןגערב יד טשַאוװ ,ךיז טעקסוילּפ רעסַאװ סָאד .לכייט ַא טסילפ געוו ןקידמַאז םייב
 .רענטרעגדןזוברַא ןוא-סעיניד ןשיוװצ טדניוװשרַאפ ,טפיולטנַא ןוא

 רע זיא טליהעגנייא .גרַאב רעכױה ַַא לפרעד ןפיוא ּפָארַא-טקוק סנטייוו ןופ
 רעד ףיוא טזָאלעגּפָארַא ךיז טלָאװ למיה קיטש ַא יװ טקנוּפ ,לּפענ ןעיולב ןיא דימת
 .דרע

 .טראוועגּפָא יז רע טָאה ,"גרַאב ןעָאלב , םוצ טריפ סָאװ ,עקשזעטס רעד ףיוא
 עריא ןיא .ןוז יד יוו יוזא ,עטלכיימשעצ ַא ,עטלטיורַאפ ַא ןעמוקעגנָא זיא ַאיסורַאמ
 עריא רָאה עדנָאלב-לקנוט יד .גרַאב םענופ טייקיולב יד טלגיּפשעגּפָא ךיז טָאה ןגיוא
 טָאה רעּפרעק רעקידרעדָאי ריא .עטנעל רעטיור ַא טימ ןדנובעגרעכיא ןעוועג ןענעז
 .גנילירפ ןקידנעייגפיוא ןופ חיר ןטימ טמעטָאעג

 ןעייר ייווצ ןזיװַאב ייברעד ןוא טלכיימשעג יז טָאה -- ,ַאשַאי ,ןגרָאמ טוג --
 ןעָאלב ַא ןיא טליהעגנייא ךיז טָאה "רערעזדנוא, גרַאב רעד ,טסעז -- ךעלדנייצ-לרעּפ
 ...ךעלייל

 "ןגרָאמירּפ יד טעװַארּפ רע -- טקרעמַאב רע טָאה -- תילט ןעָאלב ַא ןיא ,,ןיינ --
 .הליפת

 ,לייצרעד ,ישזַאקסַאר -- ?סנױזַא סָאד זיא סָאװ -- 7? ָאטע ָאטשט, ?"סעלַאד, --
 .ַאקנעשַאי

 רעביא ךיז ןקעד ןדיי ןכלעוו טימ ,לַאש ַא ,יקָאטַאלּפ, ןימ ַאזַא זיא סָאד --
 .ןענווַאד ןתעב

 טימ ביל בָאה'כ .אקנעשַאי ,רַאזַאב ןווָאנָאיַאר ןפיוא קָאטַאלּפ ַאזַא רימ ףיוק --
 .ןעמולב עטיור

 יז ןוא טכַאלעג רע טָאה -- עטביײװַאב רָאנ ןוא -- ןָא סָאד ןעוט רענעמ רָאנ --
 .ןעמונעגמורַא םערַאװ

 ר

 עטכידעג ןוא ךעלמייב ."גרַאב ןעָאלב, ןופ ןקור ןפיוא טרעטעלקעג ןבָאה יז
 ווו -טינ-וו .רעלעט רעטרעקעגרעביא ןַא יװ טגיל ץַאלּפ רעכַאלּפ קיטש ַא .סעטסוק
 ןופ ןסירעגּפָא ךיז טָאה זָאה א .ןרעשטיווצ ךעלעגייפ .טירט-סופ עשהיח ןופ ןרוּפש
 .סעטסוק יד ןשיװצ ןגָארטעגקעװַא ךיז קידהלהב ןוא טרָא

 .םיא וצ טעילוטעגוצ ךיז יז טָאה -- ָאקנעשַאי ,ארומ בָאה ךיא --
 -- ,ָאטשינ ןשטנעמ ןייק ןענעז ָאד ?ןעמעוװ רַאפ ,ַאקנעיסורַאמ ,ןעמעוו רַאפ --

 ..ןבָאה וצ ארומ סָאװ ַאטשינ זיא ייז רַאפ .תויח זיֹולב
 ...ןקידנע ךיז טעוו המחלמ יד ןעוו --
 .ןגיוא עָאלב עריא ןיא טקוקעגנײרַא רע טָאה -- ?ןייז טעוו עשזסָאװ זיא --
 ּפָאק ריא טגײלעגפיורַא יז טָאה -- ?ןליוּפ ןייק ,ריד וצ ןעמענטימ ךימ וטסעװ --
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 סארב קחצי

 -נעשַאי גָאז !ןײלַא ,ָאד ןזָאלרעביא ךימ טסעװ רעדָא ..רעדָא -- לסקא ןייז ףיוא
 ןיב ךיא .ץרַאה זייב ןייק ןגָארט טשינ ריד ףיוא לעװ ךיא .תמא ןצנַאג םעד גָאז ..ָאק
 ..עקיערוועי ַא ,ערעייא ןופ ענייא טספרַאד וד ןוא עקסור ַא ךָאד

 ...העושי עסיורג ַא ףרַאד ךיא --
 ?טגָאזעג וטסָאה סָאװ -- ?ָאטשט --
 .ןלױּפ ןייק ןרָאפ טשינ ךיא לע ,ןקידנע ךיז טעוו המחלמ יד ןעוו .טשינרַאג --
 ..."ענידָאר , ןייד ,םייה ןייד ךָאד'ס ? סָאװרַאפ --
 ןלױּפ ןיא טשינ זיא "ענידָאר , ןיימ ןוא תוברוח ןיא טגיל םייה ןיימ ---
 ?ָאד ?ןעדיוװ --
 ,למיה רעָאלב-ףיט ַא ךיז טײרּפש טרָאד .ןענַאדנופ טייוו ,טייוו ,ַאיסורַאמ ,ןיינ --

 ןוא .םייה עיינ רעייז ןעיוב וצ ןדיי ןעמוק ןיהַא .ענייד ןגיוא יד יוװ רע זיא ָאלב ױזַא
 .המחלמ רעד ךָאנ ,ןרָאפ ךיא ליוװ ןיהַא

 .ןרָאפטימ ךיוא ליוו ךיא ? ןיילַא --
 .סעּפע וצ ןעמוקוצוצ ידכ ,ןעוערָאה רעווש ףרַאד'מ .טסוּפ ןוא טסיוו זיא טרָאד --

 .ערעייט ,ריד רַאפ טשינ זיא'ס .ןבעל רעדנַא ןַא ,ךַארּפש רעדנַא ןַא
 טסעװ ,ָאקנעשַאי ,טעװעטרַאהרַאפ גונעג ןיב ךיא .טשינ ךַאז ןייק טקערש ךימ --

 ... עניטסעלַאּפ רעייא ןיא ,ןעמענטימ ךימ
 :שוק ןסייה ַא ןּפיל עריא ףיוא טסערּפעגסױא ןוא ןעמונעגמורַא יז טָאה רע

 -רָאװראפ ַא ןיא ץעגרע ןרָאֿפ ןוא דנַאל קיזיר ַאזַא ןפראוווצקעווַא טיירג טסיב --
 טייצ ריד ביג ךיא ?ןרעו טיובעגפיוא טשרע ףרַאד סָאװ ,דנַאל ַא ןיא ,קעה םענעפ
 טלָאמעד טשרע ןוא ,ןקידנע ךיז טעװ המהלמ יד זיב -- םעד ןגעװ ןטכַארט וצ
 .טשינ רעדָא רימ טימ ןרָאפוצטימ טיירג טסיב וד יצ ,ןגָאז רימ וטסעוו

 :רעטייו ךיז טיירד ןורכז סבקעי ןיא עטנעל-םליפ יד
 ןאיסורַאמ טימ רע .לכייט םייב קעװַא ךיז טלעטש עלעזייה טרעקיוהעגנייא ןא

 .רעכעלזָאנ ערעייז ןיא ץעז ַא טוט סנטָארבעג ןופ חיר ַא .עלעזייה ןקיזָאד םוצ וצ-ןעמוק
 רַאפ סָאװ -- ענילס יד ןעייק ןעמונעג רע טָאה -- ?ןטעלטָאק ,סָאד זיא סָאװ --

 ?טנייה זיא בוטד-םוי ַא
 -- דוס ַא טמיױרעגנייא םיא ַאיסורַאמ טָאה -- טסַאג ןסיורג ַא ןבָאה רימ --

 .זָאכלָאק ןופ טכַארבעג ןטכענ םיא טָאק ַאּפַאּפ רעד
 "?טייל ענעי, ןופ רשפא ?רע זיא רעוװ --
 סָאװ סייוו ךיא .ןבָאה האנה קרַאטש םיא ןופ טסעוװ .ארומ ןייק טשינ בָאה ,ןיינ --

 .טלכיימשעג קידתודוס יז טָאה -- דער ךיא

 -עג זיא שטיוװעיעגרעס ָאלװַאּפ רעטָאפ סַאיסורַאמ .קינייװעניא ןײרַא ןענעז יז
 ,בייוו ןייז ,ַאשַאּפ .רעייפ םוצ ןגייווצ ערַאד טגיילעגוצ ןוא עלעווייא םייב ןענַאטש
 ַא טימ טיירדעגרעביא ןוא עינלעטַאּפ רעסיורג ַא ןופ לטנעה סָאד ןטלַאהעג טָאה
 ןגָארטעג ךיז טָאה סטעפ ןוא למיוב םעניפ ײרעקסַארט יד .סטלגערּפעג סָאד לּפָאג
 .ןײרַא סַאג ןיא רעטצנעפ םעניילק ןכרֹוד ןסירעג ךיז טָאה חיר רעקידלביא רעד .ללח ןיא

 !טקַאּפעג ייז ריא טָאה ווו .ךעלערַאב עדליױו טימ סעברָאט ייוצ שזַא --
 טָאה -- טכַארבעג ןבָאה רעדניק יד סָאװ ,ָאלװַאּפ ,רָאנ עז !גרַאב ןעָאלב ןפיוא
 רימ .ןטָארבּפָא ךעלערַאב יד ףרַאדמ -- ןלָאװקעגנָא ,רעטומ סַאיסורַאמ .,ַאשַאּפ
 .קיטרַאפ ןייז דלַאב טעוו "טסַאגג רעד .סנטָארבעג טימ לזמ טנייה ןבָאה

 :טנעה יד ןבייר ןכױהעגנָא שזַא החמש סיורג ןופ טָאה שטיוװעיעגרעס ָאלװַאּפ

 ןוא ךעלזעלג יד ןָא-סיג ,ַאיסורַאמ !ןעװעקַאמסָאּפ דלַאב סָאד ךיז ןלעװ רימ --
 ןעמענ דלַאב ךיד טעוו'מ ..גיא דמערפ ַא רַאפ ןטיה ךיז ףרַאד'מ .ריט יד וצ-ךַאמ
 .ןעמונעג ץלַא סָאד טסָאה וד ןענַאװנופ ןגערפ

 יורַאמ ןוטעג גערפ ַא טייהרעליטש ַאשַאי טָאה -- !טסַאג רעד זיא וװ ןוא --
 ?טרַאנעג ךימ טסָאה -- ןַאיס
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 ךלַאב טעװ רע -- טרעכיזראפ יז טָאה -- ָאד זיא רע ,רערעיײט ,ןיינ --
 ..טסַאג רעד ,ןיוש טייג רע ,ָא ...ןעמוקניירַא

 ַאזַא טימ ןוא ,ךיוה עינלעטַאּפ יד ןגָארטעג טָאה ,ַאשַאּפ ,עטסָאבעלַאב יד
 ."קינדזַארּפ ןקסרעבָאיטקָאי םעד תעב ןָאפ ַא ןגָארטעג טלָאװ יז יװ ,ץרא-ךרד
 םענעמייל ַא ןיא "טסַאגג םעד טיירדעגרעביא ןוא שיט םוצ טרישרַאמעגוצ טָאה יז
 ..לריזח טעפ ןוא טעילַאמסעגּפָא ןיילק ַא סָאד זיא ןעוועג ."קעסימולאפ,

 סָאד ןעגנַאגרעד ןבקעי וצ ןזיא -- טיירג ןיוש זיא ערעשטעוו יד ,םוקת ,אבא --
 ןױוש ןענעז ךעלזעלג יד .בוטש ןיא ןיירא םוק -- ,ירוא ןוז ןרעטלע ןייז ןופ לוק
 .טיירגעג ןיוש זיא שיט רעד .ריד ףיוא ןטרַאװ עלַא .ןסָאגעגנָא

 ריט רעד ךרוד .ףָאלש ןטרַאה ַא ךָאנ יו ןגיױא יד ןבירעגסיוא טָאה בקעי
 ןכלעוו ןיא ,רעטכייל םענרעבליז ןטימ שיט ןטריוורעס ןפיוא קוק ַא טּפַאכעג רע טָאה
 עטקעדעגרעביא יד ייב ןענַאטשעג זיא ירוא .טנערבעג ץלַא ךָאנ ןבָאה טכיל יד
 רעד טימ ץלַא ךָאנ ,ַאיסורַאמ -- םיא ןבענ ןוא ּפָאק ןפיוא עלעּפַאק ַא טימ ,תֹולח
 לָאּפ ןפיוא טליּפשעג ךיז טָאה ינד רעניילק רעד .ּפָאק ןפיוא עליישטַאפ רענעדייז
 ןוטעג לכיימש ַא טיירב טָאה בקעי .תויתוא עשיאערבעה ענעטינשעגסיוא טימ
 קשח טציא טָאה רע .רעּפרעק ןייז רעביא ןסָאגעצ ךיז טָאה טיײקמערַאװ עסיז ַא ןוא
 ריא ןוא ךיז וצ ןקירדוצ יז ,סמערָא ענייז ןיא ןַאיסורַאמ ןָאט וצ ּפַאכ ַא טַאהעג
 : ןגָאז

 וטסָאה ,רעהא ןעמוקעג ןענעז רימ ןעוו ,קירוצ רָאי ןעצ טימ ?טסקנעדעג --
 רעזדנוא ןעיוב רימ ןלעװ ָאד ,אקנעשַאי ,טשינ ארומ ןייק בָאה, :טסיירטעג ךימ
 ייס ןוא םייה ַא ייס טציא ןבָאה רימ .ןטלַאהעג טרָאװ ןייד טסָאה וד ."םייה עיינ
 סיורג ריד ןופ יז ןטלָאװ ,טבעלעג ןטלָאװ ןרעטלע עניימ ןעוו .החּפשמ עשידיי ַא
 ..טַאהעג תחנ

 ,טצענעגעגּפָא טיירב טָאה ,לוטשיגיל רעד ןופ ןענַאטשעגפיוא ליופ זיא בקעי
 טָאה ךָאנורעד .ןקור םעד טכיילגעגסיוא ןוא ןעמיוש םוצ יו טנעה יד טַײרּפשעצ
 ןענַאּפש סַאזגנַאל ןעמונעג ןוא שיט ןטריװרעס ןפיוא ןוטעג קוק ַא יינספיוא רע
 .ןיירא בוטש ןיא
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 םיוננירג קחצי

 עקטאקאלאק

 ןיימ ןופ, :שידיי ןיא) "רודה ינּפ , ךוב םעניא ,רעטָאפ ןיימ ןגעוו תונורכז יד ןי
 ןגעוו ,(קסנָאלּפ) קצנילּפ ןיא טעברַא-רוטלוק ןייז ןגעוו טלייצרעד ךיא בָאה יא
 טפַאשלעזעג עקיזָאד יד .טעדנירגעג טָאה רע עכלעוו ,"הישותלו המכחל, טפַאשלעזעג רעד
 -עּפש יד ןופ רעייגרָאפ סלא ןטליג וצ טכער עלופ יד טָאה סָאװ ,רדח ַא ןטלַאהעגסיוא טָאה
 ןעמ טָאה ארמג .קודקד ןוא ך"נת טנרעלעג טרָאד טָאה ןעמ .םינקותמ םירדח עקידרעט
 סלא .הטיש רעשיטסילופליפ רעשיליוּפ רעד טיול טשינ ןוא ןפוא ןשיווטיל ןטיול טנרעלעג
 יֹוֵליֵט רעװַָאקירטעיּפ םעד טנגעג רעקלאוווס ןופ טכַארבעגּפָארַא רעטָאפ ןיימ טָאה רערעל
 רעד ןיא טמשעג יכדרמ 'ר ןדייז ןיימ טימ ןעמַאזוצ טָאה סָאװ ,יקסוואפיליפ םייח 'ר
 -יע, סלַא טנַאמרעד עדייב ייז ןרעוו (סּפעש) ץפרעש תלהק ךוב םעניא .טנגעג רעצנַאג
 קסנָאלּפ ןייק טכַארבעגּפָארַא טָאה רעטָאפ ןיימ סָאװרַאפ ,טרעלקרעד סָאד ."םיאלפנ םייול
 .וָאּפיליפ ןיא תונבר טעװַארּפעג טָאה רעכלעוו ,ןעמייה 'ר

 סע רעכלעוו ןיא ,קעטָאילביב ַא טעדנירגעג ךיוא טָאה טפַאשלעזעג עטנָאמרעד יד
 ךיוא יו ,הפוקת רעשידרפס רעד ןיא ןפָאזָאליפ עשידיי יד ןופ םירפס ןענופעג ךיז ןבָאה
 -עג טא עיצוטיטסניא עקיזָאד יד .הפוקת רענליוו ןוא רענילרעב רעד ןופ רעכיב-הלכשה
 .עקטָאקאלָאק סלַא קסנָאלּפ ןופ ןצענערג יד רעביא טייוו טמירַאב ןעוו

 בָאה ,טרָאװ עשילרעטסיוא עקיזָאד סָאד טרעהעג טייהדניק ןיימ ןיא בָאה ךיא ןעוו
 רעטָאפ ןיימ טגערפעג טשינ וליפַא בָאה ךיא ןוא ןעמָאנ ןימ ַאזַא רַאפ ןעמונעגנָא סע ךיא
 רימ זיא ,טבעלעג טשינ ןיוש טָאה רעטָאפ ןיימ ןעוו ,רעטעּפש ליפ .טמַאטש סע ןענַאװ ןופ
 ןייק טשינ טָאה סָאװ ,ןעמָאנוצ ןימ ַאזַא זיא עקטאקאלאק טרָאװ סָאד זַא ,ןרָאװעג רָאלק
 .גנוטיידַאב עקידנקידײלַאב

 טפלעה םיובנירג ןהכה עשוהי ןב יכדרמ 'ר בר רעסּפעש םעד ןגעוו רמאמ רעד
 ןשיװצ ףמַאק םענופ לטיּפַאק ַא ךיוא טימרעד ןוא טרָאװ םענופ גנוטיײדַאב יד ןרעלקפיוא
 .םרעדנוהרָאי ןט-19 ןופ טפלעה רעטשרע רעד ןיא םידגנתמ ןוא םידיסח

4 

 ץפרעש ןיא בר סלַא ןרָאװעג ןעמונעגפיוא 1841 רָאי ןיא זיא םיובנירג יכדרמ 'ר
 ןרַאועג טפדורעג ןוא דגנתמ ַא ןעוועג זיא רע .טָאטשיײנ ןיא בר רעירפ קידנעייז ,(סּפעש)
 -עג טשינ זיא סָאװ ,בר ַא .ןליוּפ ץנַאג טעמכ ןעמונעגנייא ןבָאה עכלעוו ,םידיסח יד ךרוד
 םידיסח יד רעכלעוו ןיא ,הליהק ַא ןיא ןטלַאה טנעקעג םיוק ךיז טָאה ,קידצ ןייק וצ ןרָאפ
 .טייהרעמ ַא ןעוועג ןענעז

 ןטילעג טָאה רע עכלעוו ,תורצ יד ןטלַאהסיוא טנעקעג טשינ טָאה םיובנירג יכדרמ 'ר
 לקינייא ןַא ,עלעבייל 'ר ,דימלת םענעזעוועג ןייז וצ ןדנָאװעג ךיז טָאה ןוא םידיסח יד ןופ
 דמלמ סלַא ןרָאװעג ןעמונעגפיוא זיא יכדרמ 'ר .בר רענזיוּפ םעד .,רעגייא אביקע 'ר ןופ
 ייסח רעד ןופ רעדניק יד ןטיהרַאפ וצ ידכ ,ןוז סרעגייא אביקע 'ר ,המלש 'ר ןופ זיוה ןיא
 -וח םעד וצ ןגיוצעג טָאה ןעלעבייל .ןעגנולעג אקווד ןיכדרמ 'ר זיא סָאד .העּפשה רעשיד
 ןוא רערעל ןייז ןסעגרַאפ טשינ רעבָא טָאה רע .ןיבר רעקצָאק םוצ ןוא ןילבול ןופ הז
 ךיז טָאה ,הזוח םענופ טרָא ןפיוא ,ןילבול ןופ יבר סלַא ןרָאװעג "טניורקעג,, זיא רע ןעוו
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 עקטָאקַאלָאק

 יד טרעדָאפעגפיוא עקַאט טָאה סָאװ ,ןיבר רעקצָאק םוצ ןדנָאװעג ךיילג עלעבייל 'ר
 ןשיווצ םולש ןרָאװעג זיא סע .ןיכדרמ 'ר ןפדור וצ ןרעהפיוא ןלָאז ייז ,םידיסח רעצפרעש
 .םידדצ עדייב יד

 -ייז ןעוועג טרָאד זיא ןוא ץפרעש ןיא תונבר טעװַארפעג יכדרמ 'ר טָאה רָאי ןצכַא
 .לאגעס ףסוי השמ 'ר םעדייא ןייז בר סלַא ןרָאװעג ןעמונעגפיוא זיא רעטעּפש .טבילַאב רע
 רעצנַאג רעד ןופ בר סלַא ןעמונעגפיוא ןוא טריפמוירט רעדיוו ןבָאה םידיסח יד רעבָא
 .עקטאקאלאק ןיא בר ןבילבעג זיא לַאגעס ףסוי השמ 'ר .ןימַארושז ןופ הילדג 'ר הליהק

 טַאהעג ךָאנ ןבָאה סָאװ ,תוליהק יד ןרָאװעג לטב ןענעז הפוקת רעקיזָאד רעד ןיא
 רענעפורעגױזַא רעד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא טרָא רעייז ףיוא .טכער עמָאנָאטױא עסיוועג
 עיציזָאּפ יד .תוליפת יתב יד רעביא החגשה יד טַאהעג טָאה סָאװ ,"יצינשזוב רוזאד;
 ןפַאשעג זיא ןלױּפ תוכלמ םעד בלאהרעסיוא .רָאלק ןעוועג טשינ ללכב זיא םינבר יד ןופ
 ,ףר ַא טסייה סָאד ,"בר םענאיזאק, םענעפורעג יוזא ןופ ץנַאטסניא ערעדנוזַאב ַא ןרָאװעג
 טריפעג טָאה רע .ןדיי יד ןופ רעייטשרָאפ סלא טנעקרענא טָאה גנוריגער יד ןכלעוו
 ףישודק-הפוח ןבעג וצ טכער יד טַאהעג ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ רעכיב יד
 ,םינבר עתמא יד .גנודליב עלעטימ סנטסקינייוו טרעדָאפעג גנוריגער יד טָאה בר ַאזַא ןופ
 ,טַאהעג טשינ טכער עשהכולמ םוש ןייק ןבָאה ,"םינבר ענווָאכוד, ןסייהעג ןבָאה סָאװ
 "םינבר ענאיזאק, יד ןיא ןבָאה עכלעוו ,ןדיי יד ךרוד ןרָאװעג טנעקרענא זיולב ןענעז
 ןרָאװעג ןעגנוווצעגפיוא ייז ףיוא ןענעז עכלעוו ,עטמַאַאב-סגנוריגער זיולב ןעזעג

 -עז םינבר יד .טמיטשַאב טשינ םינבר "ענאיזאק, ןייק ןעמ טָאה ןלױּפ ךיירגינעק ןיא
 טָאה יז .טעדלודעג טָאה גנוריגער יד עכלעוו ,רעייטשרָאפ עזעיגילער יד ןבילבעג ןענ
 -יצַאב רעד טיול ןוא גנורעקלעפַאב רעד ףיוא סולפנייא רעייז טיול טנכערעג ייז טימ ךיז
 ןופ דנַאטשפױא םענעגנולעג טשינ םעד ךָאנ טשרע ."יצינשזוב רוזאד. םענופ גנוא
 -סניא-סגנוריגער עלַא יד ןיא עקידנשרעה יד ןרָאװעג זיא ךַארּפש עשיסור יד ןעוו ,2
 ןסיועג ַא ןכַאמוצכרוד ןרָאװעג טרעדָאפעגפיוא םינבר יד ןענעז ,ןלױּפ ןיא סעיצוטיט
 .גנוריגער רעד ךרוד טנעקרענַא לעיציּפָא ןרעוו וצ ידכ ,ךַארּפש רעשיסור רעד ןיא ןעמַאזקצ
 -ַאט סָאד ןבָאה ,םיליכשמ יד וצ טנעָאנ ןעוועג ןענעז עכלעוו ,יד סרעדנוזַאב ,םידגנתמ יד
 .ןָאטעג עק

 רעד .ןבילבעג זיא ןעמָאנ רעד רעבָא ,טריטסיזקע טשינ לעיציפָא טָאה הליהק יד
 ןעמָאנ רעד זיולב ןבילבעג זיא סע .טרעגריבעגנייא טשינ ךיז טָאה "יצינשזוב רוזאד=
 .הליהק יד ןופ רעריפנָא עטלייוועג יד רַאפ "ראזאד.

 -סקלָאפ םעניא .הנטק הליהק ןעמָאנ םעד ןגָארטעג טָאה הליהק עלעיציפָא טשינ יד
 עדייב יד ןופ ןעמ טָאה .לעיציפָארצ ןעגנולקעג ןעמָאנ רעקיזָאד רעד טָאה ןושל
 -וקַאבוצ קסנָאלּפ ןיא טָאה סָאװ ,"טוקולאק.--ץפרעש ןיא .טרָאװ ןייא טכַאמעג רעטרעוו
 טימ טשינ ךיז טיצַאב ןעמ זַא ,ןזיװַאב ןעמ טָאה טימרעד .עקטאקאלאק ,"עק, ףוס םעד ןעמ
 יז לייוו ,ראפרעד עקַאט רשפא .עיצוטיטסניא רעקיזָאד רעד וצ דובכ ןרעדנוזַאב ןייק
 טַאהעג טָאה רע םגה ,בר ןייז טלָאװעג טשינ טָאה רעטָאפ ןיימ .בר ןייק טַאהעג טשינ טָאה
 .םכח דימלת ןסיורג ַא ןופ םש א

 טָאה רעגייא אביקע 'ר ןעוו ,לָאמ ןייא רעבָא .דמלמ סלַא ןביױהעגנָא טָאה יכדרמ 'ר
 ןטימ טָאה רע ןוא הטיש רעד ןופ ןרָאװעג לעפתנ רע זיא ,ןעלעבייל ,לקינייא ןייז טרעהרַאפ
 טָאה רע .םשור םעד טרעסערגרַאפ ךָאנ טָאה סָאװ ,סעומש ןטיירב ַא טריפרַאפ דמלמ
 ןפיוא דלַאב םיא טָאה רע ןוא ,בר ַא ןרעװ ףרַאד רע זַא ,ןיכדרמ 'ר וצ טגָאזעג עקַאט
 ןרַאװעג ןעמונעגפיוא זיא יכדרמ 'ר ןוא טקריוװעג טָאה סָאד .הארוה-רתיה ןבעגעג טרָא
 זיא םוטעמוא .ץפרעש ןיא ףוס םוצ ןוא טאטשיינ ןיא דָאנרעד ,קסלעשַאנ ןיא בר סלַא
 ץנעוורעטניא עטנָאמרעד יד ןעמוקעג זיא סע זיב ,םידיסח יד ךרוד ןרָאװעג טפדורעג רע
 .יבר רענילבול ןרָאװעג זיא רע ןעוו ,ןעלעבייל יר ןופ

 ןבילבעג זיא רעכלעוו ,לאגעס השמ 'ר םעדייא ןייז ןפלָאהעג טשינ רעבָא טָאה סָאד
 ךיז טָאה עכלעוו ,הדע רעשיליכשמישידגנתמ רעד ןופ טסייה סָאד ,טוקלוק ןופ זיולב בר
 .רעדניק ייווצ עריא טימ ןיכדרמ 'ר ןופ הנמלא יד ןטלַאהוצסיוא ןעוועג בייחתמ
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 םיובנירג קחצי

 'ר ,בר רעייז ןעמונעגפיוא ןבָאה ,ּפָאק םעד ןביוהעגפיוא רעדיוו ןבָאה םידיסח יד
 ַא ןטערטעגניײרַא זיא ןכיגניא .תקולחמ ַא ןבױהעגנָא ךיז סע ןוא ןימארושז ןופ הילדג
 עשוהי 'ר ןוז ןייז רעבָא .ןבעל ספסוי השמ 'ר ןופ ףוס ןזיב ןטלַאהעגנָא טָאה סָאװ ,םולש
 זיא ןוא םידיסח יד ןופ ןעגנוגלָאפרַאפ עטײנַאב יד ןטלַאהסיוא טנעקעג טשינ ןיוש טָאה
 .עקירעמַא ןייק קעװַא 1884 רָאי ןיא

 צ

 -עגפיוא הנטק הליהק רעצפרעש יד טָאה ,רעירפ ךָאנ רשפא .,ןרָאי רעקיצכא יד ןיא
 ןעוו ןוא עקטאקאלאק רעקצנילּפ יד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא ןעוו .ןריטסיזקע וצ טרעה
 ןרעטנוא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא יז זא ,רעביא טיג סבח הכרב ?ןעגנאגעגרעטנוא יז זיא
 ,וטפיוא רעייז ןעוועג זיא סָאװ ןוא רעדנירג יד ןעוועג ןענעז רע .יראכוק ןופ סולפנייא
 טנרעלעג תוכאלמ ילעב ןופ ןלעזעג יד טָאה ןעמ זא ,טביירש יז .רָאלק טשינ יז טסייוו
 -ראפ ? קעטָאילביב ןוא רדח ,הרבח ןייק ןעוועג טשינ ,סע טסייה ,זיא .שיערבעה ןוא ך"נת
 ?הנטק-הליהק ,עקטאקאלאק ןפורעג וטפיוא םענעדײשַאב ןקיזָאד םעד ןעמ טָאה עשזיסָאװ

 ןיא ןדיי יד ןופ עטכישעג רעד ןופ ףליה רעד טימ תורעשה ןעיוב רעדיװ ןעמ זומ ָאד
 .ןליוּפ

 יד .טסניד-רעטילימ ַא ןרָאװעג טריפעגנייא ןליױוּפ ןיא זיא ןרָאי רעקיצרעפ ןיא
 ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדיי .רָאי 10 ףיוא 25 ןופ ןרָאװעג טרענעלקרַאפ זיא טסניד ןופ טייצ
 טעדנירגעג ןענעז סע ווו ,םיצירּפ עשידיי ןופ רעטיג יד ןיא ןטסינָאלָאק סלַא ןדלָאמעג
 .טסנידזרעטילימ ןופ ןרָאװעג טיײרפַאב ןענעז ,סעינָאלָאק עכעלטפַאשטריװדנַאל ןרָאװעג
 רימ .עינָאלָאק ַאזַא ןעוועג זיא ,רענזָאּפ ןמלז וצ טרעהעג טָאה סָאװ ,קסנילּפ ייב ,יראכוק
 ןבירשרַאפ זיא רעטָאפ ןיימ זַא ,טקַאפ רעד .הבישי ַא ןעוועג זיא יראכוק ןיא זא ,ךיוא ןסייוו
 ,טריוודנאל א .ה .ד ,"ןינַאיטסערק, סלַא םיבשות רעקצנילּפ ןופ רעכיב יד ןיא ןרָאװעג
 רעד ןיא דימלת א ךיוא רשפא ןוא יראכוק ןיא טסינָאלַאק ַא ןעוועג זיא רע זא ,טזיײװַאב
 רעטָאפ ןיימ זיא ,ץפרעש ןיא בר סלַא ןרָאװעג ןעמונעגפיוא זיא יכדרמ 'ר ןעוו .הבישי
 םוצ ןפורעג טָאה ןעמ עכלעוו ,יד וצ טרעהעג רעבירעד טָאה רע .רָאי 17 ןעוועג טלַא
 רעד ןיא טסינָאלָאק ַא ןרָאװעג רע זיא ,טסניד ןופ ךיז ןעיירפאב וצ ידכ זא ,רָאלק .רעטילימ
 .יראכוק עינָאלָאק רעשידיי

 טַאהעג הנותח רע טָאה ,ןבעל סיכדרמ 'ר ייב ךָאנ רעבָא ,ןרָאי רעקיצפופ יד ןיא
 -אק יד טעדנירגעג ןוא קצנילּפ ןיא ךיז טצעזַאב ,רעטסעווש סעדלָאג םהרבא 'ר טימ
 .עקטאקאל

 -עג טרעטנאלפראפ רענזיוּפ ןמלז 'ר זיא ,דנַאטשפיוא ןתעב ,ןרָאי רעקיצכעז יד ןיא
 -ָאק עשידיי יד .ןרָאװעג טקיסעלכַאנרַאפ זיא יראכוק .טַארַאפ רַאפ סעצָארּפ ַא ןיא ןרָאװ
 רענזאּפ ןמלז טימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא סָאװ ץלא םורָאװ ,ןפָאלעצ ךיז ןענעז ןטסינָאל
 .עידיסבוס סנמלז 'ר ןריולרַאפ טָאה עקטאקאלאק יד זא ,ךעלגעמ .טקיטכעדרַאפ ןעוועג זיא
 עקטאקאלאק יד .עשרַאװ ןיא טניווועג רעטָאפ ןיימ טָאה ןרָאי רעקיצכעז יד ןופ ףוס םייב
 טבעלעג טשינ ןיױש טָאה יורפ עטשרע ןייז .טריטסיזקע טשינ ןיוש ךעלניײשרַאװ טָאה
 טָאה סָאװ ,ןייטשצלאז האל הנמלא רעד טימ טַאהעג הנותח טייצ רענעי ןיא טָאה רע ןוא
 ןופ ףוס טשרע .הזוח רענילבול ןופ החּפשמ רעד וצ טרעהעג ןוא ןילבול ןופ טמַאטשעג
 .קצנילּפ ןייק קירוצ רעבירַא החּפשמ עצנאג יד זיא 79 רָאי

 -ינייוו רָאנ ןוא עדנעגעל ַא ןרָאװעג ןיוש עקטאקאלאק יד זיא ןרָאי רעקיצכא יד ןיא
 .טרָאװ ןשילרעטסיוא םעד ןופ גנוטיידַאב יד טסווועג ןבָאה עק
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 -עשראוו
 -קראיזוינ

 ביבאילת

 -- ןכיילגראפ ןגעוו ןדער ךיז ליוו ָאד זא ,ןקרעמ וצ טכייל זיא ןיילא לּפעק יראו
 וצ רָאלק ידכ .תופוקת ןשיװצ ךיא רעבָא ,טעטש ןשיװצ ןכיילגראפ

 טגָאזעג ףרַאד .,תורוש עקידרעטייו יד ןופ הנווכ יד ביֹוהנֶָא ןופ ךיילג ןכַאמ
 ןױש טבעל רעכלעוו ,םענײא ןופ טכַאמעג טרעװו ךיילגראפ רעד זא ,ןרעװ
 ןוא עשראוו ןיא ןסקַאװעגפיא זיא ,לארשי-ץרא ןיא רָאי קילדנעצ יירד עּפַאנק
 טעװ ךיילגראפ רעד .קרָאיװינ ןיא ךוזַאב ןרעגנעל א טכַאמעג סנטצעל טָאה
 .ןבעל-רוטלוק ןשידיי ןופ טיבעג ןפיוא -- טיבעג ןייא ףיוא ןיולב ןייז רעבָא
 א ןוא גגנונאמרעד ַא רקיעב ןײז טעװ סע :גנוקרעמאברָאפ עטצעל יד ןוא
 ןקיזָאד ןפיוא עשראוו ןיא טריטסיזקע טָאה סע סָאװ ,םעד ןופ ווװרּפ-גנורימוס
 ןעמ זא ,טגנאלראפ ָאטשינ רעמ ןיש זיא ןוא ןעוועג זיא סע סָאװ סָאד .טיבעג
 עשידיי ןופ ךאנאמלא ןא עשז טניישרעד ביוא .ןריסקיפראפ ןוא ןענאמרעד סע לָאז
 ךָאד סע זיא -- עפארייא ןברוח ןכָאנ רעטשרע רעד ,לארשי ןיא רעביירש
 ןסיורג רעזדנוא ןיא ןריולראפ ןבָאה רימ סָאװ סָאד ןענאמעד וצ הוצמ א יאדווא
 ביבא-לת ןיא ,רָאי עגנַאל ףיוא ,ןבָאה רימ סָאװ סָאד רעדיו .קילגמוא-סקלָאפ
 םעד טימ ךיילגראפ רעד ןוא עלא ךָאד רימ ןסייו סָאד -- קרָאי-ינ ןיא ןוא
 ףכאז עטסטכייל יד ןופ םורא יוזא ךָאד זיא םענעגנאגעגרעטנוא ןיא םענעזעוועג

 ָאד טייג סע .רעטקארטסבא ןייק טשינ ךעלטנגייא זיא ךיילגראפ רעד
 ןשידיי ןופ שרוי רעקיטסייג רעד ןייז ףראד רע :עגארפ רעד ןיא ךעלכעזטּפיוװ
 וצ רעטייו תוירחא יד ןוא בוח רעקילײה רעד טגיל ןעמעװ ףױא ןוא עשראוו
 רוטלוק רעשידיי ןוא רוטארעטיל רעשידיי ןופ טייק ענעדלָאג עשירעפעש יד ןעיצ
 ןרָאװעג ןסירעגרעביא םאזיורג יוזא זיא סָאװ -- ןושל שידיי ןיא עקאט ןוא --
 ןופ רָארעטיןילאטס ןשיראבראב םעד ןוא טייז ןייא ןופ היח רעשיצַאנ רעד ךרוד
 .טייז ערעדנא רעד

 ּצ

 ןופ אצויללעופ א רקיעב ךעלטנגייא ןענעז ןשינעטכארטכָאנ עקיזָאד יד
 ןשידיי ןסיורג א טימ ,ןשינעגעגאב עכעלטע ןופ רעדָא ,שינעגעגאב רעסיוועג א
 .טנגעגאב ךיז ןבָאה רימ יו לָאמ עטירד סָאד ןעוועג זיא סע .קרָאיײוינ ןיא רעביירש
 יד ןופ טימ רעד ןיא ןעוועג ךָאנ ןענעז ערעזדנוא ןפערטנעמאזוצ עטשרע יד
 ענלאמכָארק רעד ףיוא בוטש ןיד-תיב סנטַאט ןייז ןופ .עשראוו ןיא ןרָאי רעקיצנאווצ
 וװ ,19 עקסוואבישזג רעד ףיױא "?ינומכחת, םינברל שרדמ-תיב םוצ זיב סאג
 רעבלעז רעד ןיא טשינ שטָאכ ,םינבר עבלעז יד ייב טלענקעג עדייב ןבָאה רימ

 עטסעב יד ייב לוחיידומיל ךיוא יווװ ,שדוק"ידומיל ערעדנא ןוא ת"פג ,התיכ

 טנָאקעג ךיז ןטלָאװ רימ ןוא טייו רעייז טשינ ןעװעג זיא -- ןגָאגאדעפ עשידיי
 ןעװעג טלָאמעד ךָאנ זיא רעגניז קהצי זא ,רעבָא זיא השעמ יד .טפָא רעייז ןפערט
 רָאי סקעז 'ףניפ א טימ ןעוװעג זיא רע סָאװ םעד ץָארט) רוחב רעגנוי ץנאג א
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 (טנילפ) שימלח יכדרמ

 -לוש ענייז ,רימ זיולב טשינ ןוא ,(תורוש עקיזָאד יד ןופ רעביירש םענופ רעטלע
 ןַאבַאלַאב ריאמ רָאסעּפָארּפ רעקירָאטסיה רעד ,רָאטקעריד רעזדנוא וליפא רָאנ ,םירבח
 טנַאעג טשינ רָאג ךָאנ ןבָאה ,קסירב ןופ קישטיײװָאלַאס השמ 'ר ןואג רעד ןוא
 -לעה יד טימ לרוחב ןלעדייא ןקיזָאד ןופ ןסקאווסיורא טעוװ סע "ילכ, אראפ סָאװ
 עקילעפוצ ןזיױלב ןעוװעג טלָאמעד ןשינעגעגַאב ערעזדנוא עקַאט ןענעז .רָאה עלעג
 .טיידאב ןלעיצעפס א ןָא ןוא

 זיוה ןיא ,לארשי ןיא ָאד ,לָאמ עטייוצ סָאד טנגעגאב ךיז ןבָאה רימ ןעװ
 רעד ןיא טמיראב ןעוועג רעגניז קחצי ןיוש זיא ,רעוועקצוס םהרבא רעטכיד םענופ
 ןייז ןוא סיועשאב קחצי ןעוועג רָאג זיא רענייז ןעמָאנ רעד רעבָא .טלעוו רעשידיי
 "ייראג ןופ ןטש רעד, קרעוו עטנאקאב ענייז ןופ טמַאטשעג טָאה טייקטמיראב
 טנָאמרעד ךיז רימ ןבָאה טײהנגעלעג רעד ייב עקאט ."טאקשומ החפשמ יד, ןוא
 זיא סיוועשאב .סרערעל ןוא םינבר ענייז טימ שרדמ-תיב ןקידתופתושב רעזדנוא ןיא
 רַימ ןכלעוו ,סעומש ןגנאל א ןיא ןוא דנאל ןיא ךוזאב א ףיױא ןעוועג סלָאמעד
 םיא טוװרּפעג ךיא בָאה ,ןסאג רעביבא-לת יד רעביא קידנריצַאּפש ,טַאהעג ןבָאה
 רעד ןעּפ עטשטנעבעג ןייז ןעמדיוו לָאז ןוא ןביילבראפ ָאד לָאז רע ,ןדערוצוצ
 ,ךיא קנעדעג ,ןעועג זיא ןטנעמוגרא עניימ ןופ רענייא .קיטאמעט רעקידלארשי
 עניימ .ביבא-לת ןיא ,ָאד ןייז ףראד "ןציירד עקצאמאלט, ןופ ךשמה רעד זא
 זיא ,טנאקאב יו רעבָא .טימעג ןייז וצ טדערעג ,ךיז טכאד ,ןבָאה ןטנעמוגרא
 ךיא רעבָא ,סע טרעיודאב רע יצ טשינ סייו ךיא .ןרָאװעג טשינרָאג ןופרעד
 וצ סָאװ יאדוא טָאה לארשי ןיא רוטארעטיל עשידיי יד זא ,רעכיז ץנאג ןיב
 .ןרעױדַאב

 טבעל רע ווו ,קרַאירינ ןייק ןרָאפעגקירוצ טלָאמעד זיא סיוועשאכ קחצי
 שינעגעגאב עטירד רעזדנוא ןוא .רָאי קילדנעצ יירד עּפַאנק ַא ךיוא םתסה ןמ ןיוש
 ןיא ,לעטָאה רעקרָאירינ א ןיא עקאט ,1962 ראונאי בױהנָא ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא
 ןימ ךָאנ געט עכעלטע ןזיולב ןעװעג זיא סע .ןענַאטשעגנייא ןיב ךיא ןכלעוו
 ,עקירעמא ןיא ןלאפ עכלעזא ןיא ךיז טריפ סע יוװ ןוא קרָאיוינ ןייק ןעמוקנָא
 ךיז טָאה סעֹומש רעד .סעומש א טּפַאכ ןעמ ןוא טייצלָאמ םייב ךיז ןעמ טפערט
 ןענעז רימ וװ ,"סטרעוװרָאפ, ןופ עיצקאדער רעד וצ גע ןפיוא ךיוא ןגיוצראפ
 ערעזדנוא תעב םיכשמה עכעלטע טַאהעג ךָאנ טָאה רע ןוא ןעמאזוצ ןרָאפעג
 ןוא רעמאזטעברא רעייז א ,טסוװַאב יו ,זיא סיוועשאב .ןעגנופערט עקידרעטייוו
 -רוטארעטיל א ךיוא רָאנ רעקיאזארפ א זיולב טשינ זיא רע .רעביירש רעוויטקודָארּכ
 ענעדישראפ ןיא ןוא ליפ יוזא טבייררש רע לייוו ןוא .טסיצילבוּפ ןוא רעקיטירק
 -טפיוה יד ."ןעמענ סורתיא טעמכ ,סמינָאדװעסּפ עכעלטע ךךיוא רע טָאה ,ןרנאשז
 רעשיהיי ןופ ,ןושל שידיי ןופ ןטכיזסיוא יד -- ןעוועג זיא ןסעומש ערעזדנוא ןיא עמעט
 .עשיטסימיסעּפ ץנאג א זיא גנוניימ ןייז .עקירעמא ןיא רוטארעטיל רעשידיי ןוא רוטלוק
 רוד רערעטלע רעד זױלב ןוא ךשמה ןייק ָאטשינ .סקוװכָאנ ןייק טשינ טעז ןעמ
 ןייז טעװ סָאװ רעבָא ןפאש ןייז טימ ןָא רעטייו טייג ןוא השורי יד ּפָא ךָאנ טיה
 ?רעטייוו

 ןסיועג א ןופ גנונימ רעד ןגעוו טגָאז רע סָאװ ,טגערפעג םיא בָאה ךיא
 ןיא לקיטרא ןא טקורדעגּפָא טָאה רעכלעוו ,רעקיטירק-רוטארעטיל רענַאקירעמא
 ןטסקיטכיוו םעד יװ רָאנ טשינ ,ןסיוועשאב ,םיא טנכיײצַאב טָאה ןוא ?סמייט-סקרָאי-וינ
 רעד ןיא רעביירש ןטסקיטכיוו םעד יו ךיוא רָאנ ,גָאט ןקיטנייה םייב רעביירש ןשידיי
 ןשיטּפעקס ןייז טימ טרעפטנעעג סיוועשאב רימ טָאה -- ללכב רוטארעטיל רענַאקירעמא
 ..? סָאװ ןיא ָאט .ןבירשעג יוזא עקַאט טָאה רע ,ָאי :םכח-דימלת א דיי ַא ןופ לכיימש

 ןבײ-ש עכלעוו ,רעביירש עשידיי עגנוי יד ןגעו טסעומשעג ךיוא ןבָאה רימ
 רעביירש רענַאקירעמא עגנוי יד ןופ בור רעד זא ,ןעמ טגָאז ךעלטנגייא .שילגנע ףיוא
 רע ןוא גנוניימ ענעביהעג ןוצ ןייק יײז ןגעוװו טשינ טָאה סיוועשאב .ןדַיי ןענעז
 ןריר יײז ןעוו ,לאפנדעי ףיוא .רעביירש עקיטכיו ןייק טשינ ןענעז ייז זא ,טלַאה
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 ביבא-לת -- קרָאיײוינ -- עשרַאװ
 - הלל יה 2 55 יי עי שעה

 טיג יברעד .טכאלפראפ ךעלקערש סיורא סע טמוק ,עמעט רעשידיי א וצ וצ ךיז
 רעקיזָאד רעד ןופ ןָאפ ןפיוא :ןיילא ךיז ןגעוו גנוקרעמאב עשינָאריא ןימ א וצ רע
 רעדנוװ ןייק ןױש זיא -- סיוועשאב טגָאז -- שילגנע ףיוא רוטארעטיל י"רעשידִיי,
 ךיא רעבָא .רעקיטירק רענאקירעמא יד יײב סיוא יוזא ןעמענ ןכאז עניימ זא ,טשינ
 לאפ ןדעי ףיוא .ןבירטעגרעביא לסיבא ןיוש זיא ענייז תווינע עקיזָאד יד זא ,ןיימ
 עטצעל יד ןיא ןָא טביירש רע סָאװ ,גנולייצרעד עיינ עדעי זא ,טקאפ א סע זיא
 .גלָאפרעד ןסיורג א טָאה ןוא שילגנע ףיוא טצעזעגרעביא ךיוא דלַאב טרעוװ ,ןרָאי
 ןריגאדער םייב ךס א רעייז טעבראעג רע טָאה קרָאי-ינ ןיא ןייז ןיימ תעב עקַאט
 .ףכאז ענייז ןופ ןעגנוצעזרעביא עשילגנע יד ןריגערָאק ןוא

 ןסעימש ערעזדנוא ןופ עמעטיטפיוה רעד וצ ןעמוקעגוצ רימ ןענעז ףוס םוצ
 ףרַאד וו :תורוש עקיזָאד יד ןבױהעגנָא בָאה ךיא ןכלעוו טימ ,ןינע םעד ווצ
 ךיא .רוטארעטיל רעשידי רעד ןיא "עשראוו; ןופ ךשמה רעד ןרעװ ןפַאשעג
 ןענעז לארשי דנַאל ןשיערבעה םעד ןיא דָארג זא ,ןביױלג ןיימ טקירדעגסיוא בָאה
 -חרזמ חסונ ןופ ךשמה ןקידרוו א ראפ ןטכיזסיוא עטסעב יד ןאראפ טנייה
 טּפַאזעגנייא ןזומ שידיי טעװ םינפ לכ לע .שידיי ףיוא עקאט דארג ןוא עּפָאריײא
 רעשיערבעה ןוא ןושל ןשיערבעה ןיא קיטאמאידיא ןוא ראלקלאפ ריא טימ ןרעוו
 ןיא סױא ךיז טבעל ןוא טדער רוד רעגנוי רעד ווו ,עקירעמא ןיא .רוטארעטיל
 טשינ סע טָאה רע .ןייז טלָאמעג טשינרָאג סָאד ןָאק ,ךארּפש רעשילגנע רעד
 ןעועג םיכסמ רע זיא ןעמונעג ךות ןיא זא ,ןיימ ךיא רעבָא ,רָאלק טגָאזעג
 רעזדנוא ןגעוו ,םולאק ןייז ןיא ןבירשעג ךיוא רע טָאה ןיז םעד ןיא סעּפע .רימ טימ
 םעד ,קיטנוז) רוטארעטיל ראפ עגַאלײב רעד ןיא ,"סטרעוורָאפ ןיא ,סעומש
 טגנאלראפ ,ךשמה ןגעוו ןדער ןיא ןטלַאה רימ לייוו ןוא .(1962 ראורבעפ ןט8
 ןעזעגסיוא טָאה סע יו ,קילברעביא ןא רוציקב שטָאכ ןעגנערב וצ עקַאט ךיז
 ןרָאװעג ןטינשראפ זיא סע רעדיא ,עשראוו ןיא ןבעלירוטלוק עשידיי סָאד

 ּצ

 א ןבעגּפָא ךיז ןעמ זומ -- עשראוו ןיא ןבעלירוטלוק שידיי :טגָאז ןעמ זא
 ויטאלער א ןגעװ זיולב ןדער ךעלטנגייא ןעמ ןָאק ןיז םעד ןיא זא ,ןובשחו"ןיד
 רעשידיי רעד זיא לכ םדוק לייו .ךרעב רָאי קיצפופ א לכה ךסב ,דָאירעּפ ןצרוק
 יד ןיא זױלב :טניימ ןעמ יו טלא יוזא ןעװעג טשינ ללכב עשראוו ןיא בֹושי
 עלעיציפָא ןעמוקאב ןדיי יד ןבָאה טרעדנוהרָאי ןטנצניינ ןופ ןרָאי רעקיצנאווצ
 טָאטש רעד ןיא טניױױוװעג ןיוש ןבָאה ןדיי סָאװ םעד ץָארט ,עשראוו ןיא טכער
 עכעלטפאשלעזעג עקידרקיע סָאד ךיז טָאה ,תינשהו .סרעדנוהרָאי ןט-12 ןיא ךָאנ
 טרעדנוהרָאי ןטנצניינ ןופ ףוס עמאס ןזיב בושי ןשידיי רעוועשראוו ןופ ןבעל
 יד ןגעק הנחמ רעשידיסח רעד ןופ ףמַאק םענעסיבראפ םעד ןיא טליּפשעגּפָא
 -- זזיירק עשיראטאלימיסא יד ןגעק עדייב יד ןשיװצ ןוא ,טייז ןייא ןופ םידגנתמ
 ןרעו טנכערעגניירא טשינ ךָאנ ךָאד ןאק ףמַאק רעד ןוא .טייז רערעדנא רעד ןופ
 .ןסאפפיוא סע ןליוו רימ יװ ,ןבעל-רוטלוק ןופ עירָאגעטאק רעד ןיא

 ןיא ךיוא טלעטשעגּפָא טשינ ,תמא ןא סָאװ ,ךיז טָאה ףמאק רעקיזָאד רעד
 רעקיצניינ יד ןופ ףוס םייב ןיוש רעבָא ,טרעדנוהרָאי ןטסקיצנאוצ ןופ בױהנָא
 ,ןרָאטקאפ עיײנ עשראוו ןיא סאג רעשידיי רעד ףיוא ןעמוקעגפיוא ןענעז ןרָאי
 ןדער רימ לייו ןוא .ןבעל עשידיי סָאד טריזינאיצולאוער שממ ןבָאה עכלעוו
 ףיוא רעדנוזַאב ןלעטשּפָא טשינ ךיז רימ ןלעוו ,ןבעל-רוטלוק ןגעוו שוריפב ָאד
 ןעניישרעד סָאד זא ,רָאלק זיא סע רעבָא .םימרוג עכעלטפאשלעזעג-שיטילַאּפ יד
 רעשידיי רעד ףיױא ,ןעַײטרַאּפ-רעטעברא יד ןופ רקיעב ,ןעַײטרַאּפ עשיטילָאּפ ןופ
 עיצאפיצנַאמע רעד ףיױא העפשה ןוא גנוטיידאב עלאסָאלָאק א טַאהעג טָאה ,סאג
 עכלפוו ,טנגוי רעד ןופ -- רעדנוואב ץנאג ןוא ןטכיש עשידיי עטיירב ןופ
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 (טנילֿפ) שימלח יכדרמ

 רענרעדָאמ וצ ,גנודליב וצ ,טכיל וצ טעּפמיא סיורג טימ ןסייר ןעמונעג ךיז טָאה
 .רוטלוק רעשיאעּפָאריײא

 ,עיצידארט יד ,רבע םעד ןריציפיראלג וצ עדָאמ רעד ןיא סע זיא טנייה
 רעֶּבָא .ו:אא םזידיסח םעד ,שרדמה'תיב םעד ,רעגייטש-סנבעל ןזעיגילער םעד
 ,קיטנאמָאר רעניײש ןוא תמא ןופ ךעלדנרעק יד ןענעקײלּפָא קידנלעװ טשינ
 ךיוא ןעמ זומ ,רבע ןטנעָאנ רעזדנוא ןופ ןטרעוו ענעי ןיא ןעניפעג ןָאק ןעמ עכלעוו
 ןוא ןקיצראהגנע ןא ראפ סָאװ טימ ,םעלק ןקיטסיײג אראפ סָאװ טימ ןעקנעדעג
 רענעפורעג יוזא ,רענעי ןעוועג ןדנובראפ לָאמטּפָא זיא סע םזיטאנאפ ןקידחומ-גנע
 ןףדיי ייב רעגיטשסנבעל-אטעג רעד -- ןתמא רעד ןיא ןוא ,"רעלענאיצידארט,
 ןרענָאיצולָאװער ןטשרע םעד טימ סָאװ ,טשינ רעדנװו ןייק ךיוא זיא רעבירעד
 ןוא ,עּפָארײא ןיא סאג רענײמעגלא רעד ףיא ןוטעג זָאלב א טָאה סָאװ ,לטניוװ
 ךיז טָאה ןופרעד גיײװצּפָא רענילק א סָאװ ,דנַאלסור ןשיראצ ןיא לעיצעפס
 ןסירעגטימ עטשרע יד ןענעז ,ןלּפ ןיא סאג רעשידיי רעד ףיוא ךיוא ןסירעגניירא
 טזָאלרַאפ עקַאט ןבָאה ייז ןופ ךס א .םירוחב-שרדמ-תיב יד דארג םיא טימ ןרָאװעג
 ,שטנעמ-סקלָאפ ןוא שטנעמיסטעברא םוצ געוו א ןכוז ןעמונעג ןוא ארמג יד
 טשינ רעבָא ןעּפ רעד טימ ןוטעג סע יז ןבָאה רקיעב .חומ ןוא ץראה ןייז וצ
 עשידיי עסירג עלא טעמכ :קידריװקרעמ ןוא ןעּפ רעד טימ זיױלב אקווד
 וא םירפס-רכומ עלעדנעמ ןדייז ןֹופ קידנבױהנָא ,טיצ רענעי ןופ רעביירש
 יד ןיא םידמול ,סרענרעליליוו ןרָא-טנגי ערעײז ןיא ןעוװעג ןענעז ,רעטייוו
 ..םינבר ןעװװעג וליפא ןענעז ייז ןופ לייט א ןוא ,תובישי ןוא םישרדמ-יתב

 ּצ

 א ןיא עשראוו עשידי סָאד טלדנאווראפ טָאה רעכלעוו ,רעטשרע רעד
 .ל .י רעסיורג רעד ןעװעג זיא ,טרָאװ ןיפ ןיז םענרעדָאמ ןיא רעטנעצ-רוטלוק
 קיצפופ א ייב ןצנאגניא טרעיודעג הפוקת'-ילב יד טָאה ,טגָאזעג ןיוש יװ ןוא .ץרפ
 עשראוו-רוטלוק עשידיי סָאד טָאה ילבפיוא ןלופטכארפ א ראפ סָאװ רעבָא .רָאי
 ָאטשינ !ןברוח ןכעלרעדיוש םוצ זיב ,רָאי קיצפופ עצרוק ָא יד ןיא טבעלרעד
 עשראוו ןכלעוו ףיױא ,ןפַאש-רוטלוק ןוא טייקיטעטי-רוטלוק ןופ טיבעג ןייא ןייק
 רעשידיי רעד ןיא ןָאנבױא ןעמאס םעד ןעמונראפ טשינ ןרָאי ענעי ןיא טָאה
 טפלעה רעטייוצ רעד ןיא רקיעב סָאװ ,םעד ץָארט ןעװעג זיא סָאד ןוא .טלעוו
 עכלעזא ןבעל ןשידיי ןיא ןגיטשעגפיוא ןענעז ,הפוקתיילבפיוא רעצרוק ָא רעד ןופ
 .קרָאי-וינ ןוא עװקסָאמ יו סרעטנעצ עקיטכיוו ןוא עסיורג ייווצ

 יד ןופ ,רעסעמיץיּפש ןפיוא ,לסיבא זױלב ןענעכערסיוא ןוװרּפ רימָאל
 .עשראוו רעשידיי רעד ןופ טייקשירעפעשירוטלוק רעד ןיא סעיציזָאּפ עטסקיטכיוו

 100 .ןעגנוטייצ-גָאט עשיערבעה ןוא עשידיי 27 יד ןופ :ןזעוו:סגנוטייצ ןיא
 ןענעז עכלעוו ,ןטפירש-שדוח 58 ןוא סעבאגסיוא-ןכָאװ-ייוצ 24 ,רעטעלבדןכָאװ
 -- המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד ראפ ןופ ןרָאי עטצעל יד ןיא ןליופ ןיא ןענישרעד
 גילעז םַײח ןופ קידנביױהנָא .עשראוו ןיא ןענישרעד לייט עטסערג יד ןענעז
 טרעדנוה טימ ךָאנ עשראוו ןיא "הריפצה, יד טעדנירגעג טָאה רעכלעוו ,יקסמינָאלס
 רעטכאבָאעב רעד, טַאלבנכָאװ ןופ -- רעירפ וליפא ןוא) 1862 רָאי ןיא ,קירוצ רָאי
 א ןופ ךשמב ןבעגעגסיורא טָאה םיובנזייא ינאטנא סעכלעוו ,"לסכייוו רעד ןא
 ןיא קיטעט ןעועג ןענעז ,(1822 רָאי ןיא שילױפ ןוא שידיי ףיוא טייצ רָאי
 עכלעזא ןכארּפש ענעדישראפ ףױא קיטסילאנרושז רעשידי רעד ןיא עשראוו
 שוביײײל קחצי עקאט ןוא ,ןאמשירפ דוד ,וָאלָאקַאס םוחנ יו רעביירש עטנענימארפ
 ,ןיקריס ןמחנ ,יקצולירפ חנ ןוא יבצ ,אירול ףסוי ר"ד ,גרעבמָאנ דוד שריה ,ץרפ
 עלעשטיא ,ןילטייצ ללה ,םיובנירג קחצי ,ראטקעּפס יכדרמ ,ןאקצאי בקעי לאומש

 רימידאלוו ,יקסניטָאבאשז באז ,(רעלעקנוט רעד) לעקנוט ףסוי ,(ןַאמטסוי .מ
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 ביבא-לת -- קרָאייוינ -- עשרַאװ

 וו ,ךילרע .ה ,ךאבלראק לאירזע ,ןאמטפעה ףסוי ,שטיוועלאכימ שינייב ,םעדעמ
 ןיקלאמ .ב .ד ,שטיואר ךלמ ,ליזיימ ןמחנ ,טרעכיוו .מ ,רענפעש .ב ,רעטלא

 .ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא

 ןשידיי -- ןטסערג םעד ךיוא ןוא -- ןטשרע םעד ןשיװצ :רוטארעטיל רעד ןיא
 ,טלָאװעג טָאה לרוג רעמאזיורג רעד סָאװ ,ןטצעל םעד ןוא ,ץרפ .ל .י עשרַאװ ןיא רעביירש
 םעד -- '"קלָאפ ןשידיי ןטעגרהעגסיוא ןופ דיל סָאד, ןביירש לָאז רע דָארג זא
 ןופ עדאיעלפ עקיזיר א ךרודא ךיז טלקיװ ,ןָאסלענעצאק קחצי רעטכיד רעשזדָאל
 יד טלמאזעגפיוא ןוא טיובעגסױא ןבָאה עכלעוו ,רעביירש עשיערבעה ןוא עשידיי
 רעדיו ןוא .תונושל עדייב ןיא רוטארעטיל רעשידיי רעד ןופ תורצוא עקידרקיע
 ,רעביירש יד ןופ ןעמענ עכעלטע זולב ליּפשייב סלא ןעגנערב ןליוו רימ ןעוו ,לָאמא
 א רעוו ןוא ערעצרוק א רעװ ,עשראוו ןיא טקריװעג ןוא ןפַאשעג ןבָאה עכלעוו
 ןביױא ןיוש ןענעז עכלעװו יד ץוח א -- ןענָאמרעד שטָאכ ןעמ זומ ,טייצ ערעגנעל
 םהרבא ,יקסניפ דוד ,יקסנא .ש ,ןאזעניד בקעי ,שא םולש -- ןרָאװעג טנָאמרעד
 ,יקסווָאנאגאק םירפא ,שיקראמ ץרפ ,יקסוואשראוו רזוע ,גרעבנעסייוו .מ .א ,ןעזייר
 ,קנורט .י .י ,ענזיצאק רעטלא ,ןילטייצ ןורהא ,רעגניז .י .י ,גרעבנירג יבצ ירוא
 ,קישטנאראה ןועמש ,סיװעשַאב קחצי ,רעגנאמ קיציא ,ןרעטש לארשי ,םיובטסאמ לאוי
 השמ ,רענגרעב ץרעה ,רעלעה םעניב ,סיל ןמלק ,במאראז לאומש ,ווָאקינרעיפאפ .י
 םעד ןוא רערעל לאיחי ,(שטיוועלינאד) עלעשרעה רעטכיד-סקלָאפ םעד ,למיש
 .שטיווָאלאגעס .ז רעקיאזארפ ןוא רעטכיד רעוועשראוו סיואכרוד

 ןקיבראפליפ ,ןקיטיי לא םעד ןופ ןרוטנָאק יד זיולב וליפא ןבעג וצ ידכ
 רעד ראפ זיב עשראוו ןשידיי ןופ ןבעל-רוטלוק ןכיירסטלאהניא ןוא ןשימאניד
 -לוש ןטגייוצראפ ןפיוא טיירב ןלעטשּפָא טפרַאדעג ךיז ןעמ טלָאװ ,עפארטסאטאק
 ערעכעה ןויא ןראנימעס ,סעיזאנמיג עשידיי ,ןלושיסקלָאפ רעקילדנעצ יד ,ןזעוו
 -- ןכארּפש-רעל סלא שיליופ רעדָא שיערבעה ,שידיי טימ ןטלאטשנאדסגנודליב
 יד ךעלריפסיוא ןענאמרעד טפראדעג טלָאװ ןעמ .ןלוש עשיטסיווקארטוא רָאג רעדָא
 יזא סָאד ;ענעסקאוורעד ראפ ןסרוק-סגנודליב ןוא ןקעטאילביב ,ןגאלראפ-רעכיב
 עשידיי ןופ עירעלאג עסיורג יד :ןדיי רעוועשראוו יד ןופ ןבעל עשילאקיזומ עכייר
 .רעוט-רוטלוק ללכב ןוא רעלטפַאשנסיו ,רעקיטסאלפ

 א

 ףיוא ןעמאר עקיזָאד יד ןיא ןלעטשּפָא טשינ ךיז רעבָא רימ ןענָאק ,רעדייל
 - ןענָאמרעד זיולב רעבָא ךיז טליו סע .רוציקב טשינ וליפא ,ןטיבעג עלא יד
 יו -- תורוש יד ןבױהעגנָא ןבָאה רימ ןכלעוו טימ ,ךיילגראפ םעד בילוצ ךיוא
 ןשידיי ןיא ןבעל-רוטלוק סָאד -- רקיעב ןוא עלאיצַָאס סָאד ןעזעגסיוא טָאה סע
 ןברוח םוצ זיב טסייה סָאד .ןרָאי רעקיסיירד ןוא רעקיצנאוצ יד ןופ עשראוו
 ןענעז עכלעוו ,ןדיי רעוועשראוו (47.400 :יונעג) טנעצָארּפ קיצפופ עּפַאנק יד ןופ
 עטקיטפעשַאב 3400 יד ןוא קרעװטנַאה ןוא עירטסודניא רעד ןיא טקיטפעשאב ןעוועג
 ןָא ייז ןופ ךס א ,דנַאטש ןעמערָא ןופ ןעװעג בור רעד ןענעז ,רחסמ ןיא
 ןטלַאהעג ךיז ןבָאה ייז ןופ קיניוו טשינ ןוא גנודליב רעניימעגלא רעראטנעמעלע
 טדערעגּפָא ןיוש ,רוטארעטיל רעדָא רוטלוק עדעי ןכלעוו ראפ ,רעגַאל ןזעיגילער ןטימ
 -טנגוי ןוא ןעײטרַאּפ יד ."לוספיףירט , ןעװעג ןענעז ,רעטאעט ןוא טסנוק ןופ
 יו עשירארעטיל יד ןוא ןזעוויסגנוטייצ סָאד ,ןלוש עכעלטלעוו יד ,ןעגנוגעוואב
 -אלוקעס םוצ ןפלָאהעגטימ ךס א ,תמא ןא סָאװ ,ןבָאה טייקיטעט-רוטלוק יד ךיוא
 ןטייו טשינ םעד ןופ ןרוּפש יד רעבָא .ןבעל עכעלטפאשלעזעג עשידיי סָאד ןריזיר
 רעיועשראוו ןופ ןזיירק עטיירב ןיא ןליפ קרַאטש רָאג טזָאלעג ךָאנ ךיז ןבָאה רבע
 ןוא עזעיגילער יד ךיוא טָאה טייצ רעד טימ זא ,ןסעגראפ טשינ רָאט ןעמ .םוטנדיי
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 (טנילפ) שימלח יכדרמ

 יד ןופ לסיב שפיה א טימ ןצונאב טנרעלעגסיוא ךיז הנחמ עשידיסח יד וליפא
 טעברא-רוטלוק-ןוא-גנורעלקפיוא ,ןעגנוטייצ לשמל יוװ ,םיכרד ןוא ןעלטימ ענרעדָאמ
 ערעטיירב יד ףיוא העפשה רעייז ןרילראפ וצ טשינ ידכ .גנוסאפפיוא רעייז טיול
 .ןטכיש

 יד ןוֿפ לײט רעטסערג רעד זא ,ןענָאמרעד וצ קיטכיו ךיוא זיא סע
 רעטשרע רעד תעב עשראוו ןייק טרעדנאוועגנייא ךעלטנגייא טָאה ןדיי רעוועשראוו
 ןופ שזאגאב ןשּפיה ץנאג א ךיז טימ קידנעגנערבטימ ,ריא ךָאנ ןוא המחלמ-טלעוו
 רעמעראוו ןופ עיצידארט עסיורג א טגָאמראפ עקַאט טָאה לטעטש סָאד .לטעטש
 רעד ןופ ןטפאשנגייא עקיטכיו ערעדנא ךָאנ ןוא טייקכעלמיטסקלָאפ ,טייקשיריי
 ןצנאג ןייז טימ זא ,ןגָאז וצ רעווש זיא סע רעבָא .ץניוװָארּפ רעביל רעשילױּפ
 סָאד טָאה קיטסייג ןוא שימָאנָאקע ףיורא-גראב ןגייטש םוצ ,גנוביוהרעד וצ גנארד
 (רעטרע ערעדנא ןיא ךיוא ןוא) עשראוו ןייק ןטנארגימע ענייז ןוא לטעטש
 רעמ זיא סע .ןטרעװ-רוטלוק עקידשממ-לעופב ,עלאער ךיז טימ טכארבעגטימ
 .געמראפ רעקידתושממ א יװ וצרעד ןבערטש א ןעװעג

 ןטסנידראפ עשירָאטסיה עקיזיר יד טלוב רעמ ךָאנ ןעז וצ רימ ןעמוק ַָאד
 רעײײז טימ סָאװ ,םוטנדיי רעוועשראוו ןופ רעריפ עקיטסייג עקיטסלָאמעד יד ןופ
 ןזָאלבעגרעדנאנופ ייז ןבָאה תובהלתה ןוא שפניתוריסמ ,טייקנבעגעגרעביא רעסיורג
 גנוריסערעטניאראפ ןוא תוחוכ עקידנעלמירד יד טקעוועגפיוא ,ןעקנופ עקידנעילט יד
 ,סערגארפ ראפ ,גייטשפיוא ןקיטסייג ראפ ,ןסיו ןכעלטלעוו ראפ ,טייקנייש ראפ
 .סנאסענער ןכעלטפאשלעזעג ןוא ןלאנאיצאנ ראפ

 ןופ ןעגנוגנידאב עשימָאנָאקע ערעװש יד ןסעגראפ טשינ ךיוא ןרָאט רימ
 ,טַײקמערָא עסיורג יד ,טרפב עשראוו ןיא ןוא ללכב ןלױּפ ןיא ןדיי בור ןסיורג םעד
 שממ ךיוא לַאמנײא טשינ ןוא סענאקיש ערעוװש יד ,גנוקירעדינרעד עלַאנָאיצַאנ יד
 דיי רעװעשראוו םעד ךיוא ןוא ןשילױּפ םעד טײלגַאב ןבָאה עכלעוו ,ןעמַארגַאּפ
 יד ןופ בצמ ןקידהמשנ םעד רָאפ ךיז ןלעטש רימ ןעוו .ןבעל ןכעלגעטגָאט ןייז ןיא
 ןעמוקעג זיא רענַײא אזא ןעוו וצרעד ךָאנ ןיא ,טנגוי רעד ןופ רקיעב ,ןדיי עקיזָאד
 רעסעב רשפא רימ ןלעװו -- לטעטשיץניװָארּפ א ןופ "רענירג, א יו עשראוו ןייק
 ןפרָאװעג ךיז טָאה ןדיי רעוװעשראוו ןופ טכיש רעטיירב אזא סָאװראפ ןייטשראפ
 ,עלעקניוו-רוטלוק ןדעי וצ טעילוטעג ךיז ןוא טייקיטעטירוטלוק וצ רעפייא אזא טימ
 ערעייז ןיא טסיירט עקיטסייג א ןוא טייקמעראוו ,טכיל ןענופעג ןבָאה ייז ןכלעוו ןיא
 טייטשראפ .ץנעטסיזקע רעלעירעטאמ רעקידכעבענ רעייז ןיא ןוא תורצ ןוא תוגאד
 ײז ,סעמרָאנ עשיטעטסע עיינ ןבראוורעד ייברעד ךיז ייז ןבָאה לייוורעד זא ,ךיז
 ןפיוא ףיורא םורא יוזא ןוא ןטנאזיראה עקיטסייג ערעייז טרעטיירבעגסיוא ןבָאה
 .סערגָארּפ רעלאיצָאס ןוא רעלאנאיצאנ ,רעכעלטפַאשלעזעג -- עקַאט ךיז טפור סָאװ ,געוו

 א

 ,עקיטכיו יד רעטרעוו רָאּפ א טימ שטָאכ ןענָאמרעד ךיז טליו ףוס םוצ
 -סקלָאפ עטיירב יד ןרעטנענרעד םייב לָאר עקידנרידיצעד ךיוא לָאמ ןייא טשינ ןוא
 .רעטאעט עשידיי סָאד טליּפשעג טָאה סע סָאװ ,ןבעל-רוטלוק םוצ ןטכיש-טנגוי-ןוא
 ףױא ךיוא רָאנ ,עשראוו ןיא זױלב טשינ) ןעז טנָאקעג ןעמ טָאה טּפָא רעײז
 ןעירפ עמורפ וליפא ,עטושפ ןעמוק עסעיּפ רעשידי א וצ יו (ץניוװָארּפ רעד
 -סגנויצוצ עשיגאמ א שממ ייז ראפ טַאהעג טָאה רעטאעט סָאװ -- רענעמ ןוא
 רעכלעוו ,רוחב א ןענעגעגאב טנָאקעג טרָאד ןעמ טָאה ןטלעז טשינ ..טפארק
 -אבסיוא ןוא עלעטיה "שידיי, קידכעלייק ןייז ּפָאק ןופ ןעמונעגּפָארא הבינגב טָאה
 ןיא ךוזאב אזא זיא בור יפ לע .תואיפ עגנַאל ענייז ןרעיוא יד רעטניה ןטלַאה
 ןופ ןייגוצסיורא טירש רעטגאועג רעטשרע עמאס רעד ןעוועג רעטאעט ןשידַיי
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 ביבאילת -- קרָאייוינ -- עשרַאװ

 טעמכ זיא סע ןכלעװ ךָאנ ,טירש א -- שרדמה'תיב ןופ טנעוו עגנע יד ןשיװצ
 ..קירוצ ןייק ןעוועג טשינ ןיוש לָאמנייק

 ףױא ןענַאטשעג דימת טשינ עשראוו ןיא רעטאעט עשידיי סָאד זיא רעדייל
 ,סע טָאה לָאמ ןייא טשינ ןוא ָאוװינ ןקיטסייג ןוא ןשירעלטסניק ןכױה רָאג א
 ,טָאה עשראוו ןיא .דנוש ןוא טייקיליב טימ טקידניזעגרעטנוא ,ודובכמ הליחמב
 ןוא יקסנימאק לחר רתסא רעטאעט ןשידיי ןופ עמַאמ יד טקריװעג ,תמא ןַא סָאװ
 ,ץראוש סיראמ ,רעלדא סוילוי יו ,רעלטסניק עכלעזא טליּפשעג טרָאד ןבָאה סע
 ףראיטקא עטמיראב ערעדנא ןוא וואטאראב לואפ ר"ד ,ךאנארג רעדנאסקעלא
 ןוא ?המיבה; יד עשראוו ןיא טרילארטסאג טייצ עסיועג א ךיוא ןבָאה סע
 עשידיי סָאד ןעוו ,טייצ א ןעוועג ךיא ןזיא סע רעבָא .לארשי-ץרא ןופ ?להא,
 רענליוא יד .הגרדמ רענעביוהעג רָאג טשינ א ףױא ןענַאטשעג זיא רעטאעט
 ט"ינו רעד ןוא וואקרוט טנומגיז ןופ גנוטייל רעד רעטנוא ט"קיוו רעד ,"עּפורט
 ײז -- יקסנימאק אדיא ןופ עּפורט יד רעטעּפש ךיוא יו ,וואקרוט סאנאי ןופ
 רעד וצ עשראוו ןיא רעטאעט עשידיי סָאד ןביוהעגפיוא ךעלטנגייא סע ןבָאה
 .עניב רעשירעלטסניק-שירארעטיל א ןופ הגרדמ

 רעד רעטנוא ?"רעטאעטיגני, ןופ הפוקתיץנַאלג יד ןעוועג זיא סע ןוא
 ר"ד רעסישזער ןוא רעטיײל ןשירעלטסניק ,גָאגאדעפ ,רעדנירג ןייז ןופ גנוטייל
 ,עטלעטשעגנָא ןוא רעטעברא ,ןטנאידוטס עפורג א ןעוועג זיא סָאד .טרעכייוו לאכימ
 ןיא טייצ עיירפ עצנאג רעייז טעמדיוװעג רָאי יירד עלופ ןופ ךשמב ןבָאה עכלעוו
 ןענרעל וצ ידכ -- טעברא רעד ךָאנ -- םיבוט-םימי ןוא םיתבש ,ןטנוװָא יד
 ,רעטאעט ןופ עטכישעג ,רוטארעטיל יװ ןדנַאטשנגעק עכלעזא קיסיילפ ןוא ךעלטנירג
 א ןופ סרערעל 20 א ייב טנרעלעג ןבָאה ייז .וו.א.א עיצקיד ,עיגרוטאמארד
 יא רעלהאמ לאפר ר"ד ,רעפיש קחצי ר"ד ,ןיילא טרעכייו עקַאט יו רעבילאק
 טימ ןטערטעגפיוא עידוטס יד זיא ןענרעל רָאי יירד יד ךָאנ טשרע ןוא .ערעדנא
 ןײז קנאדא .ןפוא ןטסנרעדָאמ םעד ףױא טלעטשעג .,ןסעיּפ עלאטנעמירעּפסקע
 סָאװ עיצקנופ רעלאיצַאס רעד וצ ןוא טסנוק-רעטאעט רעד וצ גנַאגוצ ןטסנרע
 שירעפמעק-לאיצָאס א יװ ,"רעטאעטיגנויי סָאד ןָאק ,ןליפוצסיוא טָאה רעטאעט
 םעניא לּפַאטש-גנולקיװטנא רעכיוה א יװ ךעלטנגייא ןרעװו טכארטַאב -- רעטאעט
 .ללכב רעטאעט ןשידיי

 א

 ןיא ןענָאמרעד טלָאװעג עקַאט ךיז טָאה -- סָאד זױלב טשינ ןוא -- סָאד טָא
 רימ ןלעװ לָאמנייק זא ,ךיז טייטשרַאפ .קרָאי-װינ ןיא סעומש ןיימ טימ גנַאהנעמאזוצ
 .ךָארב רעזדנוא ראפ טסיירט ןייק ןעניפעג טשינ ןיוש

 ןטינשרַאפ ןרָאװעג זיא ,רעטנעצ רעװעשרַאװ ןייז טימ ,םוטנדיי עשילױּפ סָאד
 ןעוו ,דניז ַא ןעװעג טלָאװ סע רעבָא .גייטשפיוא ןקיטסייג ןוא ילב עמַאס ןייז ןיא
 ןטכַארט ךיוא זומ ןעמ .ןברוח םעד ןענייװַאב ןזיולב ןטימ טנגונגַאב ךיז ןטלָאװ רימ
 יד ןיא ןבילברַאפ ךָאנ ןענעז עכלעוו ,םידעפ ענעדלָאג יד רעטייוו ןעניּפש ןגעוו
 רָאנ טעוװ ביֹוא ,רוד רעזדנוא טשינ ביוא .ענעבילבעגרעביא יד ןופ טנעה עקינייוו
 ןצנַאגניא הלילח ןָאק -- ךשמה ןרַאפ ןגרָאז טשינ טעװ סָאװ ,רוד ןייא ןייגרעביא
 טלדנַאװרַאפ עּפָארײא-חרזמ חסונ רעד ןָאק טלָאמעד .טייק יד ןרעוװ ןסירעגרעביא
 יד ןיא ןענרעל רשפא סע טצוװ ןעמ .ףירגַאב ןשירַאוװיכרַא ןוא ןלַאעזומ ַא ןיא ןרעוו
 עטכױהַאב ַא ,טייקכעלקריוו עקידעבעל ןייק ןייז טשינ טעװ סע רעבָא ,ןטעטיסרעווינוא
 ןדיי עשיאעּפָארײא-חרזמ ערעדנַא ןוא עשילוּפ תורוד ןופ םעטָא ןעמערַאו ןטימ
 וצ עבָאב ןופ ןוא דניק ריא וצ ןעמַאמ רעד ןופ ןבעגעגרעביא טרעוו עכלעוו ,השורי ַא
 ,לקינייא

 רעקיזָאד רעד ןרעװו טבעוװועג ףרַאד ןוא ןָאק ווו ,ױזַא ךיז קידנטכַארטנײרַא
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 (טנילפ) שימלח יכדרמ

 ןשיעּפָאריײא-חרזמ ןופ שרוי רעד ןייז וצ טרעשַאב זיא ןעמעוו ןוא ?עשראוו, ןופ ךשמה
 -וינ ןוא ביבא-לת ןשיװצ ךיילגרַאפ רעד ןויער ןפיוא ןעמוקעג רימ זיא -- םוטנדיי
 םעד ןופ רוד ןגנוי םעד ןטיהרַאפ וצ רעווש ױזַא זיא עקירעמַא ןיא לייוו ןוא .קריי
 ץנַאג טרָאד ןעניפעג רימ לייוו ,םָארטש-עיצַאלימיסַא ןקיטכעמ ןוא ןכעלרעפעג יױזַא
 רעטלַא רעד ןופ עיצידַארט יד ןטלַאהעגפיוא טרעוװ סע ווו ,בוטש עשידיי ַא ןטלעז
 שידיי א ןיא ןייג סָאד ןוא ךוב שידיי ַא ןענעײיל סָאד ,ןושל שידיי רעזדנוא ,םייה
 ,ןדיי עקידנקנעד ךעלרע ךס ַא רעייז ךיז ןעניפעג טרָאד ךיוא זַא ,ךיא ןיימ -- רעטַאעט
 שידיי רַאפ ךשמה רעקידריװ ַא ווו ץעגרע ןייז ךָאנ טעװ ביוא זַא ,םיכסמ ןענעז עכלעוו
 טעװ ,עּפָארײא-חרזמ ןופ םיא ןענעק רימ יו ױזַא ,רעגייטש-סנבעל ןשידיי ןראפ ,ןפַאש
 ןפוא ןלַאסקַאדאראּפ א ףיוא טעװ סע .לארשי תנידמ ןיא ,ביבא-לת ןיא דארג ןייז סע
 ןוא טסנוק-רוטלוק רעשידיי רעד ראפ ,ןושל שידיי רַאפ גנוטער יד זא ,ןזייווסיורא ךיז
 ...לארשי דנַאל ןשיערבעה םעד ןיא דארג ןייז טעװ -- עּפָאריײא-חרזמ חסונ רוטַארעטיל
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 ןייק ןיא סָאװ ,ןופרעד זיולב טשינ טמַאטש גנוצַאשּפָא עטגאוועג עקיזָאד יד
 טימ ןושל שידיי טנייה טשינ טמעטָא טלעוװ רעצנַאג רעד ףיוא דנַאל רעדנא םוש
 שידיי ןקיטפַאז ןוא ןקידעבעל ַא ָאד טדער ןעמ א טשינ .לארשי ןיא יװ ןבעל ליפ ױזַא
 עשידיי סױרַא טיג ןעמ ,שידיי ךס ַא ךָאנ טנעייל ןעמ רָאנ ,ןטקעלַאיד עלַא טעמכ ןיא
 -ַאעט ַא ןוא טארעפער ַא ןרעה טמוק ןעמ ,ןטפירשטייצ ןיא ןעגנוטייצ עשידיי ,רעכיב
 טימ לארשי ןיא רעביירש רעשידיי ַא טמוק סע זַא .שידיי ףיוא גנולעטשרָאפ-רעט
 ןרעה ןעמוק עכלעוו ,ןדיי רעטרעדנוה ןעניפעג דימת ךיז ןלעװ ,קרעוו יינ קיטכיוװ ַא
 ןשירעפעש ןשידיי ןטימ דיירפ רעייז ןקירדסיוא ןעמוק ייז ,רעביירש םעד ןעז ןוא
 -ארטש לָאז ןדִיי רעמ ךָאנ ןוא טנזיוט זַא ,טייהנטלעז ןייק טשינ ךיוא זיא סע .טרָאװ
 ןטנאקאב א ןסירגאב וצ רעדָא רעביירש ןשידיי ןבושח ןקיטרָא ןַא ןופ בוט-םוי א וצ ןעמ
 .ץראל-ץוח ןופ טסַאג סלַא טמוק רע ןעוו ,רעביירש

 ,טקַאפ םעד ףיוא זילב טשינ ךיוא ךיז טציטש גנוצַאשּפָא עשיטסימיטּפָא יד
 -נדער-שידיי ןופ לארשי ןייק הילע עסיורג שּפיה ַא ןא טייג ןרָאי עטצעל יד ןיא סָאװ
 -עָאּפ עשידִיי עקידנטײדַאב ךיוא ןעמוק ןעמַאזוצ ייז טימ ןוא !וברי-ןכ -- םילוע עקיד
 ןָא רעטייו ָאד ןעייג עכלעוו ,ןשטנעמ-ןעּפ עשירעפעש ערעדנַא ןוא רעקיאזארּפ ,ןט
 .ןפַאש רעייז טימ

 ןקידנגָאז ליפ ןוא ןקידריווקרעמ יוזא םעד ףיוא זיולב טשינ טריזַאב וליפא זיא סע
 רימ וו ,טלעוו רעצנַאג רעד ןיא דנַאל עקיצנייא סָאד טנייה זיא לארשי זא ,טקַאפ
 עקיטפַאהבעל ַא ,רעבײרש עשידיי עקידנטיײידַאב ןופ עּפורג ערעסערג א ןבָאה
 ןעמָאנ ןשיטסירעטקַארַאכ םעד ןבעגעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטנַאלַאט עגנוי ןופ עּפורג
 -כיד עשידַיי ךיז ןעניפעג לארשי ןיא סָאװ ,טקַאפ רעד טשינ וליפַא ןוא ,"לארשי גנוי,
 ןשידיי ןופ טנאוו-חרזמ רעד ייב ץַאלּפ ַא טנייה ןעמענרַאפ עכלעוו ,רעקיאזארפ ןוא רעט
 ,שידיי רַאפ ערדעטַאק ַא םילשורי ןיא ָאד ןבָאה רימ סָאװ רעדָא ;ןפַאש ןשירַארעטיל
 -- רוטַארעטיל עשידיי ןוא ןושל שידיי "סערבַאס, וליפַא ןענרעל סע רעכלעוו ןיא
 ןופ עטשרוי רעד ןיא יו ביבא-לת ןיא ןביױלג ןופ הביס יד זיא סָאד זיולב טשינ
 ."עשרַאוװ,

 לארשי רעכלעוו טול ,גנוסַאפפיוא םצע רעד ןופ סױרַא רעמ ךס ַא טגנירד סע
 -וקא ךיז ןבָאה סָאװ ,תורצוא עקיטסייג עלַא ןופ טַארטנעצנָאק רעד ןייז טעװ ןוא זיא
 ןשיוצ שינעדנעטשרַאפסימ עשיגַארט יד .עטכישעג רעשידיי רעצנַאג רעד ןיא טרילומ
 -עלטכישעגירוטלוק רעלַאטַאפ ַא יו רעמ טשינ ךעלטנגייא זיא שיערבעה ןוא שידיי
 יד ןעוו ,טנַײה .רעטעּפש יצ רעירפ ,ןרעוו טכיראפ ןזומ טעװו רעכלעוו ,תועט רעכ
 ןוא ךעלרעדניק רעטנזיױט רעטרעדנוה ןופ רעליימ יד ןיא טבעל ךארּפש עשיערבעה
 םעד ןיא טילב ןוא טבעל שיערבעה ןעװ :הנידמ רעד ןופ ךארּפש עלעיציפָא יד זיא
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 -שיפ ןפיוא וליפא ןוא עזארפ ,גנוטכיד ,טפַאשנסיוו רעד ןיא ,ןלוש ןוא ןטרָאגרעדניק
 דצמ ץנערוקנָאק רעד ראפ "דחפ, רעד םזינָארכַאנַא ןא רעכיז ןיוש סע זיא -- קראמ
 עכלעוו ,רעערבעה זא ,ןייז וצ ספות טשינ סע זיא טייז רערעדנא רעד ןופ רעבָא .שידיי
 ןושל-עמַאמ רעייז וצ ןעיצַאב טנייה ךָאנ ךיז ןענָאק ,טסייג ןופ ןשטנעמ ראפ ךיז ןטלַאה
 ..רעטכָאט-ףיטש ַא וצ יו

 ןיא לארשי תנידמ יד טמולחעגסיוא ןבָאה עכלעוו ,יד לייוו ,םעד בילוצ דארג זיא
 ריא רַאפ תוחוכ ןוא ןרָאי עטסעב ערעיײז ןבעגעגקעװַא ןבָאה ןוא עיזַאטנאפ רעייז
 ,הנידמ עשידיי ַא םתס ןגעװ יװ ריא ןגעוו טכַארטעג טשינ ןבָאה ,גנוצישַאב ןוא יוב
 עטסעב יד ןרירטנעצנָאק יינספיוא ךיז ןלעװ סע ןכלעוו ןיא ,דנַאל ַא יװ עקַאט רָאנ
 זיא -- רוטלוק רעשידיי רעד ןופ תורצוא עטסקיטכיוו יד ןוא קלָאפ ןשידיי ןופ ןלייט
 ןיא ץַאלּפ ריא ןעניפעג זומ שידיי ךיוא זַא ,ץנעװקעסנָאק עשיגָאל ַא זיולב ךָאד סע
 -לארשי רעד ןופ רעױב עטסעב יד גָאט וצ טנייה ןיוש סע ןעייטשרַאפ ױזַא .לארשי
 ןופ ,ןושל עשידיי עקידעבעל סָאד ןטיהפיוא ןופ םידיסח יד ןופ זיירק רעד ןוא ,רוטלוק
 ןרעסערגרַאפ קפס םוש ןָא ךיז טעװ לארשי ןיא גנופַאש רעשידיי רעקידעבעל רעד
 זיולב טשינ שידיי וצ גנויצַאב רעטרעדנעעג רעד ןיא סנטצעל סע ןליפ רימ .רעמ ןוא רעמ
 רעטסנרע רעד ןופ ןלייט עסיורג דצמ ךיוא רָאנ ,רעביירש עשיערבעה עטסקיטכיװ יד דצמ
 .טנגוי-לארשי

 -אגרָא-סגנוריגער עלעיציפָא יד ךיוא ןצנעװקעסנָאק עקיזָאד יד ןעיצ ןלעװ יצ
 לארשי ץוחמ טלעװ עקיטסייג עשידיי יד טעװ יצ :רעמ ךָאנ ןוא ?לארשי ןיא ןענ
 -ישה יד זא ,עציטש ריא ןופ ןוא גנויצַאב ריא ןופ קיגנעהּפָא זיא ךס ַא זא ,ןייטשרַאפ
 ןיא תוחוכ עשירעפעש עשידיי יד ןופ עיציזָאּפ יד זא ,לארשי ןיא שידיי ןופ תוב
 .ןײלַא רימ ןרידיצעד םעד ןגעוו ןלעװ סָאמ רעסיורג ַא ןיא ?ןרעװ טקרַאטשעג לָאז לארשי
 ןטיהּפָא סָאד ןטלַאה עכלעוו ,לארשי ןיא עלא יד ,לארשי ןיא רעביירש רעשידיי רעד
 עלא ייז -- טכילפ עקיליײה ַא רעייז יו עּפָארײא-חרזמ ןיא ןדיי תורוד ןופ השורי יד
 .טלעוו רעשידיי רעצנַאג רעד ןיא גנוניימ עכעלטנפע יד ןריזיליבָאמ וצ ביוחמ ןענעז
 -נַאלרַאפ עקַאט רָאנ -- !ןטעב טשינ -- ןעגנַאלרַאפ ןוא ןעמוק וצ ביוחמ ןענעז רימ
 ןופ עיציזָאּפ יד ןקרַאטשרַאפ וצ חוכב ןענעז עכלעוו ,ןעלטימ עכעלגעמ עלא ןעג
 ןוא גָאט ןקיטנייה םייב ןַארַאפ ךָאנ ןענעז ןעלטימ עכלעזַא .לארשי ןיא ןפַאש שידיי
 תורוש עקיזָאד יד ןופ רעביירש רעד .ןריזיליבָאמ וצ ייז רעוש ױזַא טשינ זיא סע
 ןוא .עדַאנַאק ןוא עקירעמַא רעביא עזייר ןייז תעב טגייצרעביא םעד ןגעוו ךיז טָאה
 סע ןמז לכ עיציזָאּפ-שידי רעד ןופ גנורעקרַאטשרַאפ רעד רַאפ טעברַא עקיזָאד יד
 ןטלַאהפױא רַאפ ,רָאי טנזיױט ןופ השורי-שידיי יד ןטיהּפָא רַאפ ,ךעלגעמ ךָאנ זיא
 ןמ רקוע טלָאװעג טָאה אנוש רעקיטולב רעזדנוא סָאװ ,עּפָארײא-חרזמ הסונ םעד
 תוחוכ עשידיי עשירעפעש עלַא ךרוד ןרעו טציטשעג ןוא ןָאטעג זומ -- ןייז שרושה
 .טלעוו רעד ןיא
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 רעשטאימוש-ןייבשריה רתסא

 עטרעשאב יד
 דרע

 -- .'הננתא ךל יכ הכראל ץראב ךלהתה םוק,

 (.ג"א תישארב)

 ֹא

 ,טײקטרעשַאב ןופ טָאג רעד ךיז טדָאב תרנכ ןופ סעילַאװכ יד ןי א
 ,יוקבךירג ןוא יולב-ליק

 דרע רעטמיולפענפיוא רעד ןופ חיר טימ ןוא ור רעקיטּפַאז טימ ןוא יוט טימ
 -- וטסיב ,וטסיב ,וטסיב

 !טייקטרעשג רע זדנוא !ן ןופ רוח ע אב

 - ּתורוד עטנעַאנ ןוא עטייוו ןענַאּפש תושמשה-ןיב ןופ ןקור ןפיוא
 .ןעלסקא ערעזדנוא ןקרַאטש ןוא ןצרַאה םוצ טנעָאנ ןקירד ,םורא זדנוא ןעמענ יז
 - רעלטיה ,עשרה ןמה ,םוטיט ןופ ,הרומעו-םודס ןופ עטקיניײֿפעג ,רימ
 .ןתועשר עלא טנערבענכרוד ןענעז ,ענעמוקענ:םייהא ,רימ
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 !טייקמרעשאב רעודנוא ןופ דרע ,דלָאג ןיימ זיא דמַאז ןייד
 -- טרעקאעגפיוא קידמיליהת -- רעדלעפ יד
 ,ןֿפיר ענייד ןיא ןקיטסענ ןרעייפ תורוד
 .ןרָאװעג םיוקמ זיא ןשטנעמ ןופ האובנ יד ןוא טָאג ןופ הכרב יד

 !םעקערמש ענייד ןטכיול סע גנוי ןוא יירטעג יו ,א
 הוצמ יד םייקמ זיא ןוא ןרָאװעג טכירעג 6 זיא טסיוו ןייד
 שי עדליוו ,עטעוועשובעצ ענעי ןוּפ
 ,עלדאוואק עטילגעגנָא יד ןעוועג זיא םערוטש סעמעוו
 ..רעמַאה רעד -- ץרַאה סָאד ןוא

 = = - שטנטמ הרע טאג

 !טייקמרעשַאב רעזדנוא ןופ דרע ,ןעגנוזעצ םינפ ןייד ו 2 תומימת רעננוי טימ
 ,תרנכ ,יולב ןייד רַאפ יימש ךיא

 ןפיט ענייד ןיא טמולח קלָאּפ ןופ ךוימ םד רעטציהעצ רעד
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 רעדיל

 ןטייקדמערפ עלא ןופ םיוא ךיז לייש ךיא בו
 עגנייא ,טנכייצעגנייא רימ ןיא ןבָאה סָאװ

 ,ןטנעניטנאק עטייזו ןוא עטנעַאנ ןו

 .טפַאשביל טקידניזעגנייא ,טלצרָאװ

 !ךייא ןופ ּפָא טשינ ךיז דייש ךיא -- ןתולג עשידיי ץניימ ,ןתולנ ריא ,א
 - ףייײב עי ןופ ןייב ןוא טולב רעייא ןופ םולב ןיב ךיא

 .ןוימד ןיימ ןליוק עטילגעצ יו טו יירשעג רעייא

 -- המלש ןוא דוד ,לואש = גנוניורק רעשידיי ןופ םיכלמ עטשרע ריא 4
 ,יניס ןופ םירבק ץעגנוי יד ייז ןענעז ט

 בַאה סָאװ סעמאמ ןוא סעטאט עשימייה יד ייז ןענעז ז טָא

 ב ןייז ,גנילביל ןייז וניבא םהרבא יו אב עדעי

 -- = ההקכ .הדמב ,תרנכ

 יוט ןפארט א ןיא ףיוא טייג ןוז יד

 .הפהןה תאוה ?חוק

 ,יוט ןּפָארט א ןיא ףיוא טייג ןוז יד
 ;רעטעלב-בלול ןשיור טרעדעּפעצ
 ,ןיב עלעג א ייבראפ םושז ַא טימ ךיז טגָארט סע
 ױלבנגרָאמ ןיא ךיז טלקיו רעכעב רעיולב רעד
 ,ןימסַאשז רעד טמעטָא קינָאה טימ
 -- טרעטעלק ץיליוונעגוב יד דלָאגרוּפרוּפ טימ
 !גניז ןוא ףיוא ךַאװ ,קלָאפ ןיימ ,ףיוא ךַאו

 ,םולב עטיור א למיה םוצ םיירש סע
 טניוו ןיא טצנַאט רעכעב ןיא עלעגניצ סָאד

 .ןוז רעד ןופ ילבפיוא ןקידנעילאווכ ןיא

 טנירגעצ ךעלדנייצ-:בייל עלעג טימ דלעפ סָאד

 -- - - ירפרעדניא ןקידתישארב ןופ יומ ןיא

 גניז ןוא ףיוא ךַאװ ,קלָאפ ןיימ ,ףיוא ךַאװ

 ,רעטעלב ענייז ןירג ןוא קידלַָאג זיא נָאמ רעד
 ;ביוט רעדליוו רעד ןופ ןעקראוו סָאד זיא סיז ןוא

 ,רעטעּפש ןופ דיירפ יד זיא טַאלב ןטלק כיוורַאפ ןיא

 -- - - ביוש ןיימ ןיא ןוחטב רעד זיא ןירג ןוא

 ! גניז ןוא םיוא ךַאװ ,קלָאפ ןיימ ,ףיוא ךאוו

 ,טבש שדוה רעד טילב סענָא (ּפמָאּפ-עיל יננאמ צםייוװו טימ
 ו= ע, =

 ;ןגיוא-רענרעה ענייז טימ רימ וצ טקניוװ לקושז ןדלַאג א
 ,טאקב = ַא ףיוא טמולח עלהמהב םֹוניבר השמ
 - -- -- ןגױלּפעגנָא לנייפ יו ןענעז ןקלאטננע
 !גניז ןוא ףיוא ךַאװ ,קלָאפ ןיימ ,ףיוא ךאוו
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 רעשטאימוש--ןייבשריה רתסא

 ,דמַאז ןעיורג ןיא ףיוא טנירג טסימ לגרעב א
 םיורד רע טשיורַאב ויא ןבעריו ן ופ

 ,טרעלקראפ רעווז הי ןגער טימ רעמייב יד
 .קיניײוו יוזא ןעמעטא תוהיר-דרע יד
 :ַארג םעד ןיא ךיז טליּפשעצ טניוו רעסַאנ ַא
 יוצא -גונֲעת 2 ןיא טלעווק ןוא

 *ייז* = ייאי' "אייי .

 = ,*| ופ { 1

 (ה"ל היעשי) -- תלצבחכ חרפתו הברע לגתו

 4 עוועגדלַאג ןיא איייי ר
 ,ןטנורנּפָא רעביא
 עקיטשנודלעפ עטילגעגנָא רעביא
 ןוז יד םיינראפ
 == ((ײ += * 5*י *י'פי=* *י +*

 ..והתובנ ןופ = ןיא

 סא

 ןראעטעמ טימ טליּפשעג ריז ןטלָאוװ 4 ףי*י*

 =, = : ׂ ,-;,ה וו

 ,ןייטשעגגרעב רעביא טרעדײלשעגנַא
 !םנוענו עקידעכעל ,םענייא רעביא רענייפ = יי יו פ'= א, רייה ר יי יי יא * ר יא טי יב

 טרדסעגנייא ןוא טגיילעגנייא סנכאנק
 ,לסקא וצ לסקא

 ,ןקור וצ ןקור

 בייל ןצ בויל

 ,טרעדילגעננייא
 ןגיוזעגנייא

 ,ןגריבעג עקיכָאנק רעביא

 !סנזעוו ץקידנדייר
 דיז ןשיווצ ןסנומש  ייז

 ,ןיה ן= 5 ן-,'=

 ןי ךיז ןרעה יז

 גנוטסולג רעקידהמטיא טימ יייואהיפ* טייפ = = ף.פא+ ןאפז*

 היה ןוא שטנעמ ןופ

 ..םָנכָאנּק יד ןיא

 וו

 .ןגער

 .ןטניוו

 -- םמערוטש
 וטייקמ אזנייא

 בי ו=
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 רעדיל

 ,טפיוו רעיולב רעד ןונ

 ,ךָאמ םענירג טימ

 -- - - ןגיוצראפ דמַאז ןקידרעוװאשז טימ

 ,ץנַאלפ א ןייטש ןשיווצ ווו םינ ווו
 םולב עקידרעייפ א ,םואקאק א

 ,זדלַאה ןגנַאל א ףיוא לּפעק טיור א

 - טסוקרעמעלב ַא

 ."הפובמ ןופ הככבכי יה

 !הריצי ןופ םולח רעגנוי ,א
 ?לצרָאװ ןייד ןָא-טרַאּפש ווו

 !ןעמַאטש יד סיוא ךיז ןטלַאהַאב ווו ןו
 ןירגרעטעלב אפ

 -- טליּפשעצ

 עטעקַאר ַא
 !ןעמַאלפ ץענירג ןיא

 ןונינ 8 ןופ לונלינ ,ךשמה קרוב
 .בעוועג-ןייטש ןיה

 .רעטילּפשעג ןייטש ןיא

 .עוואל רעטיור ןיא טייגראפ ןוז יד
 םיוב - 'ד רע טנערב רעייכ:תו שמש ה- ןיב ןיא

 ,ןבעווש םנטָאש

 ,םרעלדנאווטכַאנ
 ,ןייטשנזדלעפ ןיא ענעסעג ראפ

 .קי ב- םוברל ןיא רעייפ ןעיולב טימ

 !טלארוא ,א
 - = --"ןויפנ ןופ םולח רעטידיי
 ,ריד וצ טלייאעג בָאה ךיא

 ,ןצראה ןיימ ןופ ןקירב ןסירעג
 ,המכה ןייד ןופ ןרוּפש ןלייה ןיא טכוזעג
 טלגנַארעג ךיז ןוא
 םולח סבקעי ןופ םיכאלמ יד טימ
 ..טסיוו ןייד פיוא

25 



 קיטחנפ=יקסוואקטאיווק הסרב

 ןוכיש א
 עאטשראפ ןיא

 ךיז טשעל ןרעטש רעטצעל רעד ןעוו ,ףיוא טייטש ןוכיש ןיא גָאט רע
 .למיה א
 עטקעוװעגפיוא יד ןופ ןייועג סָאד ךיז טרצה רעטצניפ רעד ןיא ךָאנ

 עלַא רעביא ךיז טגָארט תולוק ענעגירשעצ עקידנשטיווק ןופ רָאכ ַא .רעדניק
 .ףגױצַאב ץענ"טָארד רעניד א טימ ,רעטצנעפ ענעפָא יד ךרוד ,ןקָאלב

 רעטרַאצ רעייז ןיא ןייא ךיז ןסע סָאװ ,ןטיקסָאפ יד ייז ןרעטַאמ סָאד
 רעד ןופ עטנערבעצ ,ךעלמיפוג עטקעדעגפיוא ערעײז ןכעטש ןוא ןסייב ,טוה
 .טפול רעטכידעג ,רעקיּפמוד

 :םיטש רעדימ ַא טימ עמַאמ ַא ךיז טעב
 ,ךָאנ ןפָאלש ןשטנעמ עלַא ,עלערעב ,טעב ןיא קירוצ ייג ,עלערעב --

 ...עלערעב
 טקַאהעגּפָא ןוא טסעפ א ךיז טרעה טנַאװ רעקידתונכש רעניד רעד ךרוד

 .ןּפַאלק
 ןפָאלש ךָאנ ןליוו ייז זַא ,ןמיס ַא קלָאפרָאּפ עטלַא סָאד טיג סָאד
 רפוש רעדניבניא רעד ןימינב טמענ סַאג רעקידרעביאנגעק רעד  ףיוא

 .ןזָאלב
 טייז .עוקת-לעב ַא ןעוועג רע זיא ןילָאװ ןפיוא לטעטש ןטייוו ןייז ןיא

 גרעב ןשיװצ .הסילח ןיא ,ירעדניבניא ןַא ןיא רע טעברַא ,ןעוועג הלוע זיא רע
 טציז ,ןעגנוטייצ עטביוטשרַאפ עטלַא ןוא ץכעפעלק טימ ּפעט ,רעכיב ,םירפס
 ,רעצכערימש ענעדישראפ יד ןופ תוהיר יד ,רעלעק םענופ ביוטש רעד .געט עצנַאג רע
 ,טגיילרַאפ םיטש ןייז ןבָאה ,רעכיב יד ןופ ןעלװָאט יד טפעלק רע עכלעוו טימ
 .טמוטשרַאפ

 זיא רעדיוו .טייקיטכיל ַא המשנ ןייז ןיא ףיוא טייג םיארונ-םימי יד רַאפ
 טייקטלגָאװראפ ןופ ןרָאי עלַא יד יװ ,לָאמַא ןופ עוקת-לעב רעד ןימינב רע
 ןעמונעגּפָא טשינ תוחוכ ענייז ןטלָאװ

 -סױרַא ,טפמעק ,ךיז טלגנַאר .ןזָאלב-רפוש סָאד ןייא רע טרזח םישדח
 .העיקת עקיטכיר ַא ןעגנערבוצ

 םענעּפָאלשראפ ןרעביא םיטש עקידהמיא ןא ךיז טגָארט -- ...וט--וט--ֹוט --
 ,גרַאב ןכיוה ַא ייב יו ןייטש טביילב ןוא ףליה ךָאנ ןפור ןפלָאהַאבמוא ןַא יװ ,ןוכיש
 ןענַאּפשרעבירא םוצ טשינ זיא סָאװ

 ןָא ןליפ ןבוטש יד ןבענ ךעלטסעק יד ןיא סעקידניא ןוא סעקשטַאק יד
 ףױא ןטרַאװרעד טשינ ךיז ןענָאק ,םרַאיל ןקירעגנוה ,ןדליו ַא טימ םורַא םעד
 ,גייצנירג ןטּפַאלקעצ לסיש רעד

 : יורפ ןייז וצ רעטקָאד-ןָאצ רעד רענעּפָאלשרַאפ ַא טמורב
 ןוא סעקשטַאק יד טימ ןכַאמ ףוס ַא לָאמ עלַא ףיוא לָאמניײא ףרַאד'מ --

 .טכַאנ ןייק טשינ ,גָאט ןייק ָאטשינ !סעקידניא
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 2 בעט ניר בא בבל. רעב ערע עק בי ר הע יע רעב טָאטשרָאפ ןיא ןוכיש ַא

 ..עיסימַאק ערַאטינַאס ַא ןעגנערבּפָארַא ...ןדלעמ ןייג ףרַאד'מ --
 -עגפיוא זייב ַא ךָאנטעּפש -- !סעיסימָאק ןעגנערב טסעװ ...ןייג טסעוו --

 ,םילול טּפַאשראפ עלא ךיז ןבָאה טציא ןוא !וטסיײג רָאי בלַאה א ןיוש -- .לוק טגער
 יד ןָא טשרע ךיז טבײה סע .תופוע טימ לול ַא ןײטש טעװ רעטצנעפ ןדעי ייב
 ...טסייג ןוא טסייג וד ןוא !עינַאװעדָאה

 .ןטַארַאּפַא-ַאידַאר יד ןופ קיזומ יד ןבוטש עלַא ןופ ךיז טליּפשעצ קיטייצכיילג
 .אידאר ַא ןעוועג זיא בוטש רעדעי ןיא קיטשילבעמ רעטשרע רעד טעמכ

 סָאװ ,יד ןוא טריפעג אידאר א ךיז טימ רעדעי טָאה ןצענערג ןוא רעדנעל רעביא
 ףױא טּפַאשרַאפ ךיז טסנידראפ ןטשרע ןופ ןבָאה ,ןעגנערבטימ טנעקעג טשינ ןבָאה
 ךיז ןסיג .ןגרָאמירפ עמַאס ןופ קיזומ יד טליּפש .טַארַאּפַאיָאידאר א םימולשת
 ןטעשויעצ ,ןדליו ַא טימ םינוגינ עקיטעמוא עשיבַארַא ןופ רענעט יד ןעמַאזוצ
 ,תירבע ןיִא גארטראפ א ןופ םיטש עװָאסַאב א ךיז טרעה בוטש ןייא ןופ .זַאשזד
 ןדער ןוא ןליּפש טלעװ רעד ןופ סעיצַאטס-ָאידאר עלא .שילגנע ןיא רעטייווצ א ןופ
 .ןקָאלב עלַא ,ןסַאג עלַא ןכליהרַאפ .ןעמַאזוצ
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 :ןירעטסוש רעד ןופ םיטשירענעמ עטסעפ א ךיז טרעה ןוכיש ףוס ןופ
 ?ןעגנעה וטסעװ ןעוו ,ןיוש גנעה ךיא ,האל --
 :לכלוק ןגיוצעצ ,ןיד ַא קירוצ טיירש
 ..לקעּפ ַא ןעמענּפָא הפיח ןייק רָאפ'כ ,ןשַאװ טשינ טנייה לע'כ --
 יױרפ א טליײצרעד ,לדמעה-רעדניק א לטערב-שַאו א ףיוא קיטסַאה קידנבייר

 :ךיילק-ןגרָאמ ןגנַאל א ןיא
 יד טָא .ךעלקעּפ ןעמוקַאב וצ לזמ ןבָאה ןשטנעמ ,הניד ,ךייא גָאז ךיא --

 !יז טמוקַאב ןכַאז טימ ןענָאגַאװ ..לקעּפ ַא גָאט ןדעי טמוקַאב ןירעטקָאד
 :שעוו לסיש רעלופ רעד ייב עטנכש יד טרעפטנע
 ענעסיראפ אזא ,םולש ןגָאז וצ םענייק טשינ ריא טסַאּפ סע סָאװ ,תרבג ַאזַא --

 ,ןכיצ יד יז טבייר טעּפמיא טימ -- ; ךעלקעּפ ןעמענ ןסַאּפ וצ טשינ ךיוא ףרַאד ,םַאדַאמ
 :קיסָארדרַאפ רעטייוו טיצ ןוא ערַאּפ רעד ןופ ןוא סייווש ןופ םינּפ סָאד טשיוו

 !לקעּפ ַא ןקיש וצ טנָאמרעד ךיז החפשמ ןיימ לָאמַא טלָאװ !לזמ טָאה ריבג ַא --
 ..החּפשמ רעד טימ ךיז ןעמעש ,ןרָאװעג ןרענָאילימ טכַאנ רעביא

 :רעדנוזַאב טרָאװ סעדעי קידנעיצ ,ליטש טרעפטנע עטנכש יד
 ןבייהפיוא ערעדנא עלא יװ טנעקעג ,רעטנוזעג א ןעוועג ןאמ ןיימ טלָאװ --

 ַא ,לקעּפ א טקישעג ןיילא ךיא טלָאװ ,טעברא ןא וצ ןייג ןוא ירפ רעד ןיא ךיז
 טימ סענעטסַאק ,ערעדנא יו ,טגנערבעג ןעד ךיא בָאה .לארשי ןופ הנתמ ענייש
 ןָאק לקעּפ א ןופ ?ןפיוקראפ וצ רעכיּפעט רעדָא ,ןלַאטשירק ,קעטשעב-רעבליז
 ..ןטייבסיוא סעּפע ...ןבעל ןעמ

 .ןבילבעג ליטש ,דייר עריא טרעױודַאב יװ ,טקַאהעגּפָא יז טָאה לָאמַאטימ
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 קידנעייטש ,ןירערעל-ריװַאלק יד ךיז טגָאלקַאב יירשעג קידנעגנילק ,ןיד א טימ
 :סַאג ןטימניא רעסַאװ עשזולַאק רעטיירב א ראפ

 ןענַאװנופ ..ריט ןיימ ראפ רעסַאװ סָאד ןסָאגעגסױא ריא טָאה רעדיװ --
 ןרָאפעגסױא ךיא ןיב טלעװ א ?ןעזעגוצ סָאד ריא טָאה יװ ?ןעמוקעג ריא טייז
 !ןעזעג טשינ ךַאז אזא ץעגרע ןיא ןוא

 טיירש -- ?ןסיג ךיא לָאז ןיירא םי ןיא ?רעסַאוו'ס ןסיג ךיא לָאז וװ ןוא --
 .קָאלב ןופ סעטנכש ,עטייווצ ַא ןוא ענייא קירוצ
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 קיסהנפ--יקסווָאקסַאיוװק הקבר

 רענייק ןוא ןטלַאהסױא טשינ ךיוא ןעמ ןָאק געט עצנַאג ןליּפש רעיא טימ --
 .ערעדנא ןַא וצ טפראוו -- טרָאװ ןייק ךייא טגָאז

 ?עינַאשזאוווא עלעיצעּפס א ךייא טמוק ,עקרערעל-קיזומ א טייז ריא זא ןוא --
 רעביא עגָאװערט אזא ןכַאמ וצ ָאד זיא סָאװ -- .ןירעטסוש יד ּפָא טשינ טערט --
 סָאװ תרבג אזא !ןענעקירטסױא סע טעװ דלַאב ?געוו ןפיוא רעסאוו ; א
 !למרכ ןפיוא עיליוו א ןיא רָאנ ,ןוכיש א ןיא ןעניווו טשינ ףרַאד ,ענאיּפ טליּפש
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 ןפיט ןקרַאטש א טימ .עלא טכליהראפ רעריפ-טפאנ ןופ לוק עטסעפ סָאד
 :געוו ןצנַאג ןרעביא רע טיירש סאב

 !תובנג טימ טשינ לדנַאה ךיא ,ןעגנאהרָאפ ןייק טשינ ףרַאד ךיא --
 ?ֵאי ןעד וטספראד סָאװ !ןעגנַאהרָאפ ןיק טשינ וטספראד יאדווא --

 טרעפטנע -- ?ןפרַאדַאב סָאװ טסלָאז וד ,ןבעל ןייד ןיא ןעזעג ןעד וטסָאה סָאװ
 ,ןזיּפש עניד יו ,רעטרעוװ עטקַאהעגּפָא ענלצנייא טימ יורפ ןייז טלַאק ןוא קיאור
 .ףראש ןוא קיכעטש

 א ראפ רעמ ןפיוק טשינ לע'כ ..תואוולה ןײק רעמ ןעמענ טשינ לע'כ --
 וצ ףיא ןעד ךיא ןידראפ סָאװ -- ןאמ רעד רעקיציה ךָאנ טיירש -- רעטסאיּפ
 ןכערבנייא ,ןקַאהראפ ךיז טמענ םיטש עקרַאטש ןייז -- ?תובוח ליפיוזא ןלָאצַאב
 .ךעלטנעוו עניד יד רעטנוא ליטש טרעוו ךיילג

 ,"עלעמאד, סָאד ,יז ליוו סָאװ -- סאג יד טרעפטנע -- !טכערעג ,טכערעג --
 רָאג טעװ יז .ןיירא דמאז ןיא ןייג דלַאב רע טעװ ןכַאז יד רעבי א : ןרָאי ענייז ןופ
 !ןעמעלא טימ ..ןכאז יד טימ ןביילב לענש

 ליו ?םיא יַײב ןעד יז טָאה ןבעל אראס סָאװ ..עדייז ריא ןייז ןַאק רע --
 ..ןכאז טימ בוטש א שטָאכ יז

 דלַאװ ןיא ריא ראפ טָאה רע ןעװ רעבָא ..עדייז א רע זיא טנייה .ָא
 טשינ רע זיא ,ךלימ לפעט א ףיא ,למחל א ףיױא טנַאלירב א טשיוטעגסיוא
 ..םנחב טשינרָאג טיג ןאמ א .ןעמענ ןפראדאב טשינ יז טָאה !עדיײז ןייק ןעוועג

 ףיוא ךַיז טגייל ,ןוכיש ןרעביא רעקַאלפ ןקיאילג א טימ ךיז טגָארטעצ ןוז יד
 ,ענעסקַאװעגסױא ,ענעגארטעגּפָא ,רעדמעה-רעדניק .שעוו ערָאלק טימ ןרונש יד
 עקיטכיזכרוד ,ענעבירעגסיוא .ןכיצ עטלא ןופ עטּפַאלקעגפיונוצ ,עטעטאלעג רעכעלייל
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 ןופ ןלארטש עסַײה יד ןיא טַײקמערָא עקידתולג לסיב עצנַאג סָאד טנקירס
 .קידרעפָאה ,זָאלגרָאז ,טניוו ןופ טלטרעצעג ,טרעטַאלפ .ןוז-לארשי רעד

5 
 -רעגייז ןעמאזנייא םעד ןשיװצ טּפינקראפ ךיז טָאה טּפַאשטניירפ עליטש ַא

 .הניק ןטימ הנמלא רעד ןוא רעכַאמ
 ,דגב-טעברא ןייז ךיז ןופ ּפָארַא רע טפראוו ,טעברא ןייז ךָאנ ,טכאנראפ ןדעי

 רעליטש ןייז טימ רע טלײצרעד ךָאנרעד ,דניק ןטימ ןָאט ליּפש }
 טָאה רע יװ .דנַאלסור ןפיט ןיא ?קעלָאיסַאּפ, ןפיוא ןבעל ןייז ןגעוו טייקטקנעבראפ

 טָאה רע יו .רעדלעוו יד ןיא רעמייב יד ןגעז םייב ןריולראפ תוחוכ ענייז
 .טקנערקעג ןוא טרעגנוהעג

 ..שיילפיטערקדליש !טעװועטארעג ךימ טָאה סָאװ ,עטנכש ,ריא טסייו --
 טליײצרעדסיא רימ טָאה טנַאטסערא רעטלא ןַא ..שילפ רעײט א סָאד זיא יא
 ,טערקדליש עכעלטע ןטלאהאב קאז א ןיא גָאט ןדעי ךיא בָאה ןאד ןופ .דוס םעד
 .רענעּפש יד ףיוא טכָאקעגּפָא ,טקינײרעג טכַאניב .דלַאװ ןיא טעברא רעד ייּב
 ןױש זיא רע ןעװו ,טנאטסערא םעד טהצעעג סָאד טָאה רָאטקַאד-רעגַאל רעד



 יה ר לא יב הב עט טועה עא א יו = יב טָאטשרָאפ ןיא ןוכיש ַא

 !טעװעטארענּפָא סָאד טָאה םיא ךיוא .ףוס םייב ןעוועג
 ןופ ּפָארא רעכאמרעגייז םעד ךיז טדער שטנעמ ןטנעָאנ רָאג א ראפ יװ

 : ןצראה
 ךימ ןבָאה ןטעיװָאס יד סָאװראפ ,ןייטשראפ טשינ לָאמנײק סע לעװ ךיא --

 ..טסילאיצַאס א ךיא ןיב טנייה ךָאנ ,רעקירעיײז א ןעוװעג ךָאד ןיב ךיא ?טצעזעגנייא
 .סרעגאל יד ןופ יז ,גנוקישראפ ןייז ןופ טלייצרעד רע .ןהעש ןעייגראפ ױזַא

 יד וצ קירוצ לָאמעלא טריפ .טנײה םעד יײז טלעטשראפ ןטכענ ןופ ןטָאש רעד
 ,געט ענעגנאגראפ

 זיא טייוו ןױש !חרק םענופ ןסעגראפ .םייחא ךיז וצ ךיג יז טפיױל טציא
 לקיטש א ןביילב ךָאנ טעװ סע יצ ,טסיײוװ רעװ ,לזייא ןייז טימ ךורב ןרָאפעגּפָא
 ..ייוו .ןוכיש ןופ ךעלסעג יד רעביא ןייגמורא טמענ ,ךעטנַאה סָאד טּפַאכ יז ?חרק

 לסיבא ןבילבעג ךָאנ זיאס ,ןעקנאד וצ טאג .רעטכייל ּפָא יז טמעטָא ךיילג
 עגנאל א םיא ןבענ ןוא עלעגעװ ןייז טימ ךורב טייטש לסעג קיטיײז א ןיא .חרק
 .ןעיורפ ייר

 :עלעמאד סָאד טיירש עלא ןופ ןטסכעהמא .טגערעגפיוא ,ןגָארטעצ ייז ןענעז עלא
 ןופ ךיז טריר ריא סָאװ םיוק ..לזייא ןטימ ןפָאלשעגנייא טנייה טייז ריא --

 ךָאנ ךיז טלַאה ריא ןוא ךיוישיפ ענענורעצ זיא ןייא סָאד ..ןגָאװ ןטימ טרָא
 !רעיײפ-ץיה א ףיוא עלא ןייטש טזָאל !ןסיורג ןיא ָאד

 : קיטולבטלַאק ,קיאור טרעפטנע ךורב
 ףראד סָאװ !רעדישזירפ א ךייא טפיוק ,חרק ןיימ טשינ ךייא טלעפעג --

 הלילה רימ לָאז רע ,לזייא ןיימ ןרעטאמראפ ?ץיה אזא ףיוא ןגָאי ,ןפיול סעּפע ךיא
 עקַאט ךיז טייג !רעטסאיּפ רָאּפ יד טימ ךעלקילג טשינ ךימ טכאמ ריא ? ןלַאפקעווא
 ! רעדישזירפ א ןפיוק

 ןופ ןוכיש ןיא רע טמוק גָאט ןדעי .לגניי שיבארא ןא ייבראפ ייז טייג
 .יורטש טימ טקעדַאב ,סרעביוק ייווצ רע טלַאה טנעה יד ןיא .הרמת ףרָאד ןטייוו

 טייג .ןוגינ םענעגױצראפ א טימ רע טגניז -- !שירפ ,רעייא ,רעייא --
 טגערפ ןוא רעביוק ןופ יורטש סָאד ףיא טקעד .ןבוטש יד וצ זיב ןעיורפ יד ךָאנ
 גיד עניילק יד ףיױא טזייו ןוא -- ..תוריל ייוצ ?רעקיצ א טסליו -- :ליטש
 .יורטש ןרעטנוא ךעלעבראט

 ןּפַאכעצ .קעווא ןעייג ןוא עקינייא ןגָאז -- ...תורקי אזא ...ןפיוק טשינ ףראד'מ --
 וטסָאה ווו ,רָאנ גָאז -- :תחנ טימ ןעלכיימש ןוא רעקוצ םעד ,רעייא יד ערעדנא יד
 רעדניק ערעזדנוא ןופ רעסעב טדער רע יװ קוק א רָאנ טיג ,טנרעלעגסיוא שידיי ךיז
 : ןעלדנאה ךיז ןעמענ ןוא --

 ?טלעג ליפיוזא וטספראד סָאװ וצ ,דעמחא ,טלעג ליפיוזַא --
 טימ טרעפטנע ןוא טנעה עטעברַאעגסיױא עניילק ייווצ ענייז דעמחא טריפעצ

 .טײקטגרָאזרַאפ
 ..ףרָאד רעזדניא ןופ ענַאזַא טשינ ליוו ךיא ...הלכ ַא ףיוא ןעלמַאזנָא זומ'כ --

 וצ רע טלקָאש -- טלעג ךס א ןעמ ףראד ..םאדאמ ענייפ א ןפיוק ךיז ליוו ךיא
 רעסייו רעד ןופ סיודא ךיז ןקור סָאװ ,רָאה עטרעביושעצ עצראווש יד טימ טסנרע
 ףראד'מ ..ןעגניר ענעדלָאג ,הלכ רענייש א ראפ תונתמ ךס א ףראד'מ -- עליישטאפ
 ןקַאּפ .רעייא עטּפַאלקעגנָא עקינייא יד ףיונוצ טמענ .רעביא רע טרזח -- טלעג ךס א
 םיא טלעטשַאב -- "דעמחא ,ןגרָאמ םוק  .טנעה יד ןיא טלעג סָאד רעבייוו יד םיא
 ןדלַאה ןייז ףיוא סָאװ ,טלעג עלעברָאט םעניילק םעד ףיוא ןקוק .ייז ןופ עדעי
 :ןבושי ךיז ןעמענ ןוא

 .ףדנ א רענעמ יד ןביג ייז ייב ,טרעקראפ זיא יײז ייב זא ,סע טסייה --
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 קיסהנפ--יקסוװָאקטַאיװק הקבר

 טביירט רעטייווצ רעד טימ ,דניק סָאד יז טגיוו טנַאה ןייא טימ .עלעגעוו-רעדניק םייב
 .גנַאהרָאפ-לויט רעקיטכיזכרוד רעד ןופ ןטיקסָאמ יד יז

 ,עגנַאל יד .ףוג ןלופ ריא םורא טסעפ טיצ לדיילק עטלמילבעג ,עניד סָאד
 .טסאפעגמורא לרינש-לרעּפ א טימ זדלַאה ןסייוו ריא ףיוא קיסעלכַאנ ןלַאפ רָאה עטקַאלעג

 ןופ עטרבח היא יז טגערפ ,םיטש רעקידרעטיצ א טימ ,רעכיז טשינ
 :קָאלב ןטייווצ

 ןוא סעבָאב ערעזדנוא זא ,ןעװעג לָאמַא סע זיא יוזא יװ ,גָאז ,עלהרש --
 -- !סָאװהאפ ?טשינ ןענעק ..רימ ןוא יירט קידנעטש ןעװעג ןענעז סעמַאמ
 .השוב ןופ טמאלפ םינפ עלופ סָאד ךיוא .טמאלפעצ ןענעז ןגױא עצראווש עריא
 ןופ קילב ןטימ ןפערט ךיז טלָאװעג טשינ יװ ,ּפָאק םעד קירעדינ ּפָארא טזָאל יז
 יז יו עמאמ עגנוי אזא ,עטרבה ריא

 רעד וצ טייג רעניימ יוװ יוזא ,ירפרעדניא ...גָאט ןדעי טמוק ,רימ וצ טמוק רע --
 ...ןביירטראפ טשינ םיא ןָאק ךיא -- .עטלמוטעצ א יז טגערפ -- ?ןעמ טוט סָאװ .טעברא
 ַאד טעװ סעפע ,ארומ קראטש ..ארומ בָאה'כ ןוא ..ןבעל טשינ םיא ןָא לעוו'כ
 סָאד ןיוש עו'כ ,סָאד ליפ ךיא ..ןעשעג ךאז עכעלקערש א םיצולּפ !ןכערבסיוא
 ::ןגיוא ידי ראפ-דליב

 יד רעטנוא רעניײק ,לוק טקיטשרעד ליטש א טימ עטרבח יד ןענרָאצ טמענ
 :ןּפַאכפױא טשינ טרָאװ ןייק לָאז ךעלטנעוו עניד

 לָאמא ךיײא טעװ רע !ךיוא ךיד ןוא ..ענעגרהרעד םיא טעו שיבייל ---
 ןייק ָאטשינ זיא ןוכיש ןיא ָאד !ןטראו ןפראד טשינ וטסעװ גנאל !ןקַאּפ

 ..לטעטש ןיילק א ,לָאמא יװ ,ָאד זיאס !ןעמ טסייו ץלא ,ןעמ טעז ץלא !תודו
 עכלעזא טימ לופ ךָאד ןענעז ןעגנוטייצ עלא ..ןלייצרעד ,ןגָארטוצ ןיוש םיא טע'מ
 סָאד רעדָא !תֹוישעמ עטכארטעגסיוא יוזא םתס ןזיא סָאד זא ,ןעמ טניימ ...סעביל
 טמענ ןוא ּפָאק ןרעביא לכיט סָאד רעפיט טקוראפ יז -- ..!סָאד עקַאט !סע זיא
 ,השוב א ןוא הפרח א זיא'ס -- :תודוס עלא ריא טיורטראפ סָאװ ,עטרבח יד ןעלדיז
 ..דניק ןיילק א ןופ עמאמ א

 ךעלגנירדכרוד ןוא זייב ןייא ךיז טקוק ,דייר עריא רעביא יז טקַאה םיצולּפ
 :ףראש ןוא ץרוק גערפ א טיג ןוא עלעגעוו םייב יד ןופ םינפ ןיא

 !גָאז ?םענעי ןופ רעדָא םענייד ןופ ?סע זיא סנעמעוו ..דניק סָאד --
 ?תמא םעד גָאז

 !ןעמוקעג רימ ףיוא זיא ןועגש א ...טשינ סייוו'כ ...עלהרש ...טשינ סייוו'כ --
 קידנבָאה ארומ ,ןדער רעליטש ךָאנ יז טמענ -- ,תֹונמחר םעניימ ףיוא ךָאד בָאה ךיא
 .ןהעשרעביא טעװערָאה ,דניק ןראפ סיוא טייג רע -- .ןעמָאנ ןייז ןדערוצסיורא
 טשינ עז'כ .עלהרש ..ביל טשינ םיא בָאה'כ רעבָא ..ןטייז עלא ןופ םייהא טּפעלש
 .דחפ טימ לופ יז טגערפ -- ?ןעמ טוט סָאװ ,ןעמ טוט סָאװ ,געווסיוא ןייק

 רעד ראפ ןופ ,רעירפ ןופ זיא "רע ןזא ,ןגָאז טפראדעג םענייד וטסָאה --

 ןוא רעטכינ עמַאמ עטייוצ יד טהנעט -- טעּפש וצ ןיוש ןזיא טציא .המחלמ
 ןאמ א ..רעכליב זיא דניק ַא ןפילטנַא טשינ "םיא, טימ טסעװ -- .טכארטאב
 ןעיצקעווא רָאג רשפא רעדָא ,ּפָאק ןופ תעגושמ סָאד סיורא ריד גָאלש !ןאמ א זיא
 לָאמַאטימ -= ..טייקיליב א ,טרָאד זיא ןבעל א !עבשיראב ךָאנ ?טייו ץעגרע ךיז
 :ןכַאלּפָא קזוה טימ יז טמענ

 ןָא טסנָאק ?עביל אזא םיא טימ טסריפ וד סָאװ ,ןעד רעד רע זיא רעוו --
 ףיילא ןפָאלטנַא טשינ רע טלָאװ ..טניימעג ךיד רע טלָאװ !ןבעל טשינ םיא
 ףתוש א !אה ,אה ,אה !ןתח א ןרעװ רע ליװ טנייה .ןבָאה הנותח רעירפ ןפראדעג
 !עלעגרעב א ףױא ןגיילקעווא טלעג'ס ןוא ןשיט עדמערפ ןופ ןסע !בייוו סמענעי וצ
 םיא טספראד וד !עקירעמא ךָאנ ןפילטנא רע טעװ ןגרָאמירפ םענייש א ןיא
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 הן טל על יו ל טָאטשרָאפ ןיא ןוכיש ַא

 לַאמעלא ראפ ,לָאמנײא -- רעכעה לָאמא סָאװ ןעיירש יז טמענ -- !ןביירטסיורא
 !ןביירטסיורא

 א טימ .עלעגעוו-רעדניק םייב יורפ יד סיורא טלמַאטש -- ...טרעשַאב יס --
 ןילא סָאד רָאנ .ןיטשראפ ךימ טסעװ ..טניימעג בָאה'כ -- םיטש רענעכָארּבצ
 !רעטצנעפ יד רעביאנגעק ...ןרָאי ליפיוזא ךָאנ ,ןענופעג ..עג ָאד ךיז ןבָאה רימ סָאװ
 !שטנעמ א ןעד טסייוו סָאװ ..לרוג א ךָאד סע זיא

 : גערפ א םיצולּפ יז טיג ןגייווש עלייוו א ךָאנ
 ?טבילעג לָאמא ךיז וטסָאה ..םירמ --
 עליטש א ךיז טרעה ךָאנרעד .סעטרבח עדייב טליטעצ טייקליטש עפיט ַא

 :םיטש ענעמונאב
 ..ןיינ --
 ןוא סױא דלַאב רעבָא ךיז טכיילג ,רעדניק עניילק יירד ןופ עמַאמ יד ,םירמ

 :עטרינגיזער א וצ טיג
 ..ץלא רימ ןענעז רעדניק עניימ ..םעד ןָא ןבעל ןָאק ןעמ --
 .ןבילבעג זדלאה ןיא ןענעז רעטרעװ יד רָאנ ,ןגָאז סָאװ ךָאנ טלָאװעג טָאה יז

 טלעטשעג ייז ןשיװצ ךיז טָאה טלעװ עצנאג א .ןגייווש ןביילב סעטרבה עדייב
 .טלַײטעצ ןוא

 יד .ױרפ א ןוא ןאמ א ןזיװַאב םיצולּפ ךיז ןבָאה טייקלקנוט רעד ןופ
 .רענבוד החפש

 ןעמוקעג ןענעז רימ -- .טנעה יד ןגיוצעגסיוא עדייב ייז ןבָאה -- םולש ,םולש --
 ?שיבייל זיא וו -- :טגערפעג ךיילג ןוא -- ..ץוביק א ןיא ןרָאפ רימ .ןענעגעזעג ךיז
 ?טעברא רעד ןופ ןעמוקעג טשינ ךָאנ

 סָאװ -- .רעיודאב טימ טגערפעג ןעיורפ עדייב ןבָאה -- ?ץוביק א ןיא --
 ,הריד א וצ ןגָאלשרעד ןיוש ךיז טָאה שטנעמ א ןעװ ?ץוביק א ןיא םיצולּפ סעּפע
 ..ןטסָאּפ א

 קידרעפָאה יורפ יד טָאה -- ץוביק א ןיא ןייג וצ ןסָאלשַאב ןבָאה רימ --
 .טשינרָאג רימ ןבָאה ָאד !ענעגײא ץלא ,הרבה א טרָאד ןבָאה רימ -- טרעפטנעעג
 טקַאּפַראפ ץלא ןיש ןבָאה רימ ..ןשטנעמ עדמערפ ץלא .ןטעברא ןוא ןטעברא רָאנ
 !טפיוקראפ הריד יד

 -רעביא דיילק ןטלמילבעג םעניד ןיא יורפ יד טָאה -- ?הריד יד טפיוקראפ --
 ?ץוביק א ןיא שטנעמ א ןעד טָאה סָאװ -- .ןעמענאב טנעקעג טשינ ןוא טגערפעג
 !סנגיא רָאנ ,רעלעט ןייא טימ ּפָאט ןייא ליוו'כ .ןבעל-תופתוש א טנייפ בָאה'כ
 ןופ ןפיולטנַא ןיילא סעקינצוביק יד -- .ןגייצרעביא ייז ןעמונעג יז טָאה -- ,ךיז טניזַאב
 ?טרָאד ייז ןבָאה סָאװ .רעפרעד ערעטצניפ יד

 ךיא ןוא ,ןטרעצנָאק ןוא סרעטאעט יז ןבָאה רעפרעד ערעטצניפ יד ןיא --
 .ָאטשינ ָאד יא אניק א וליפא ,רעטאעט א ןיא ןעוװעג טשינ רָאי ףניפ ןיוש ןיב

 ֹוצ טייג ,רבח ןייז ,שיביײל זא ,ןגָאז טלָאװעג .דייר ענייז טקַאהעגּפָא טָאה רע
 טָאה רע .רעטצניפ זיא סע ןעוו קירוצ טמוק ןוא רעטצניפ זיא'ס ןעוו ,טעברא רעד
 רָאנ ןעמוקעג ךיז ןענעז רימ, :ןבעגעגוצ ןוא .טגָאזעג טשינ רעבָא סע
 .?געוו ןייז ךיז טָאה רעדעי ,טייטשרַאפ רע יוװ טוט רעדעי ...ןענעגעזעג

 ..לויט ַא ףיוא בוט-םוי לָאמַא טמוק .ןַאמ רעייא טסירג ...םולש --
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 רעקנילפ דוד

 רעוועשראוו
 ןסאג

 סורג ַא ןעמוקַאב ךיא בָאה ,ןליוּפ שידיי ןברוח ןכָאנ דלַאב ,קירוצ ןרָאי טי
 יד ןופ רעדליב :ןעוועג זיא סורג רעד .עשרַאװ ןשידיי ןופ ,טָאטש ןיימ יה 8
 געט ןוא גנַאלנהעש ןבָאה סָאװ ,רעדליב .ןסַאג רעװעשרַאװ ענערָאװעג-בורח
 עז ןוא יײטש :טדערעג רימ וצ םוטש ןבָאה ייז ןוא טדימשעגוצ ןטלַאהעג דנַאנַאכָאנ
 .עשרַאװ ןשידיי םוצ ןוטעג טָאה ושע סָאװ ,קנעדעג !קנעדעג ןוא

 ןשידיי ןיפ ןסַאג יד רעביא ןעגנַאגעג ךיא ןיב טנַאה ןיא רעדליב-ןברוח יד טימ
 זיוה סעדעי ,לסעג סעדעי ןעקרעד ךיא זַא ,טכַאדעג רימ ךיז טָאה סע ןוא עשרַאװ
 ריע רעד ןופ םינּפ סָאד רעדיו ךיא עז תוברוח יד ןשיװצ זַא ןוא ןייטש ןדעי ןוא
 .לארשיב םאו

 רעדעי ןרָאװעג טשיװעגּפָא זיא סע .ָאטשינ רעמ תוברוח יד ךיוא ןענעז טנייה
 ןסַאג עיינ ,ןענַאטשטנַא טרָאד זיא טָאטש עיינ ַא .םייה רעקילַאמַא ןיימ ןופ רוּפש
 טקנוּפ ,דמערפ רימ ןענעז עכלעוו ,ןשטנעמ ערעדנַא ןוא ןקרַאּפ עיינ ,רענטרעג עיינ
 ןבָאה סָאװ ,ןסַאג עיינ יד ןוא סעדייבעג עסיורג עיינ יד דמערפ רימ ןענעז סע יוװ
 ןברוח ןופ ןכייצ ןדעי טשיוורַאפ

 רעװעשרַאוו עקילָאמַא יד ךָאנ ןבעל דיי ַא ןיפ ץרַאה ןיא ןוא ןוימד ןיא זיולב
 רעקילָאמַא ןיימ ןופ תובא רבק ףױא ןייג ךיא ווורּפ ןוימד ןופ חוכ ןטימ ןוא .ןסַאג
 ןופ עשרַאוו ןשידיי ןקידעבעל ןופ דליב סָאד ןורכז ןיא ןבעלפיוא ווװרּפ ןוא םייה
 ,לַאמַא

 ןטינשעגכרוד ןבָאה ןעיײלַא רעמילָאזָארעי יד ווװ ,טרָא םעד ףיוא ןייטש ביילב ךיא
 עטשרע יד ,"ןַאב רעניו, יד ,ןפוועג ךָאד יז זיא ָאד ,ָאי .סַאג-ַאקסװָאקלַאשרַאמ יד
 ןסיורג םעד ןיא ּפָארַא ךיא ייג .טיובעג טָאה ךָאלב דיי רעד סָאװ ,ןלױּפ ןיא ןַאב
 ןײמ ןופ רעדליב יד ןוימד ןיימ ןיא ףיוא ןעמיווש לָאמַאטימ ןוא ,לענוט ןגנַאל
 .עשרַאוװ ןקילָאמַא

 .ןענָאגַאװ יד ןופ ךעלריט יד ףיוא ךיז ןלַארּפ קיטסַאה .גוצ ַא קידנעּפַאס ןָא-טמוק טָא
 עשידיי רעשזדָאל יד קידתובחר ןעייג סע .לענוט םעד ןַא ןליפ ןשטנעמ עקידנלייא תונחמ
 ןוא םערָא ןרעטנוא סעקעט טימ .רעטערטרַאפ-סלדנַאה ערעייז ןוא ןטנַאקירבַאפ
 ןדניוושרַאפ ייז ןרעװ דלַאב ,גנַאגסױרַא םוצ ייז ןעיײג רעמינּפ ענעמונרַאפ טימ
 -ַאנ ,אקסנַאלעיב ,אקסװָאקלַאשרַאמ רעד ןופ רעטצנעפייש עסיֹורג יד רעטנוא
 טימ .תובוה יד ןריסַאקנײא ןוא ןעגנולעטשַאב ןעמענפיוא ןלעװ ייז וו ,סיקוועל
 וצ ליפ ,ליפ ןבָאה ייז ,ץניװָארּפ רעד ןופ םירחוס יד ןפױל טירט עקידוועלייא
 רעד ןופ םירחוס יד ,יײז ייב וצ טמענ עכלעװ ,עשרַאוו ןקידלמוט ןיא ןקידיילרעד
 -ַאטימ .ןיגַאב טשינ ךיז טרָאפ ןָאקמ רעכלעוו ןָא רעבָא ,טייצ ליפ ױזַא ,ץניוװַארּפ
 דרעב טימ ןדיי .טלַאטשעג ערעדנַא ןומה ןקידוװעליײא םעד ןופ ךיז ןלייש לָאמ
 ענעכוט עניילק עקידכעלייק טימ ,סעטָאּפַאק עצרַאװש עגנַאל טימ ,תואיּפ ןוא
 ןָא ןוא עזילַאװ עטקַאפעג ַא יײז ןטלַאה טנַאה ןייא ןיא ,ּפעק יד ףיוא ךעלעטיה
 עטַאּפַאק רעסיורג ַא ןיא עלעגניי ןיילק ַא ןָא ךיז טגנעה טנַאה רעטייוצ רעד
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 ןסַאג רעװעשרַאװ

 !ַאי ,ךַא .עקידנשרָאפ ,עקירעגיינ טי ע ןגױא ןוא עטלזיירקעג תואיּפ טימ
 ןעמוקעג טשינ ןענעז ןדיי עקיזָאד יד .טכַאנרַאפ קיטשרענָאד וי ךָאד זיא סצ
 ײװמַארט םעד ןזיולב ןכוז יז א רעדָא טפעשעג ןכוז עשרַאװ ןייק
 -מירַאב רעד וצ ."עקיילַאק , רעד ֹוצ וװוָאטָאקָאמ ןייק ןריפ ייז יא סָאװ ,3 רעמונ
 ןיבר םוצ תבש ףױא דנַאל ןקע עלַא ןופ םידיסח יד טגנערב סָאװ ,עקיילאק רעט
 ...רעג ןייק

 ןַא טימ עשרַאװ ןייק ןעמוקעג זיא רעדעי ,ןימה רעד זיא קיברַאפנדישרַאפ
 טקינייארַאפ ,לענוט ןיא ןטנוא לייוורעד רָאנ ,גנַאלרַאפ ןרעדנַא ןַא ,קעוװצ ןרעדנַא
 עירעטרַא-טּפױה יד -- ַאקסװָאקלַאשרַאמ ףיױא גנַאגסױרַא םעד וצ :ליצ ןייא עלַא
 ,ץנעדיזער רעשיליופ רעד ןופ

 דנעלב א ןעוט טכיל-ןענָאענ יד ןופ ןרילָאק עקידוװעיירש ,עקיברַאפליפ יד
 ,עסַאמ רעד ןיא ןדנוװשרַאפ לָאמַאטימ ןרעװ עקידנעמוקנָא תונחמ יד .ןגיוא יד
 ןרַאוטַארט עטײרב יד רעביא קידוװעירש ךָאד ןוא םאזגנַאל ךיז טגעװַאב סָאװ
 -ןרעדָאפ ,קָאל ,ןפור רעטצנעפ-יוש ענעטכױלַאב-לעה יד .סַאגיטּפױה רעד ןופ
 .ןגינעגרַאפ ,גנולייורַאפ ,סוסקול :וצ ןגָאז ןוא ףיוא

 -נשטילג יד ןופ ךורעג ןיזנעב םעד טימ סיוא ךיז ןשימ תוחיר-םופרעּפ עפרַאש
 יַאּפש יד ןופ רעמינּפ יד ףיױא ןוא סיסקעט טלַאפסַא ןטַאלג ןרעביא ךיז עקיד
 ַא ןופ ךיז טמענ סָאװ ,החונמ ַאזַא ןוא טייקידבוט-םוי ַאזַא סעפע טגיל עקידנריצ
 .טייקנסעזעגנייא ןופ ליפעג

 .זַאלג ןופ יירעגזערב א םעדכָאנ ןוא קסארט א ךיז טרעהרעד לָאמַאטימ רַאנ
 לײט ףױא .םעטָא םעד ןייא טלַאה ,קירוצ יצ א וויטקניטסניא ךיז טוט עסאמ יד
 ןעלכיימש ערעדנַא ,ןרָאצ ,ןעניױטש ,קערש ןופ קורדסיוא ןַא ךיז טזייװַאב רעמיננ
 ןסיורג םעד ןיא ןייטש ַא ןפרָאװעג ןַאגילוכ ַא ןופ טנַאה ַא טָאה סָאד ...ןדירפוצ
 ,דלעפשריה רעדירב יד ןופ רעטצנעפ-יוש

 ?ןָא טקור סָאװ ,םעד ןופ לַאנגיס ַא ,גנונערָאװ ַא ןעוועג סע זיא
 ,רעשרעהיָאניק רעװעשרַאװ יד ,ַאקסװָאקלַאשרַאמ רעד ףיױא רעבעג"ןָאט יד

 ןוא ץיליב ןופ סטרָאּפָאּפַאר יד ,סדלעפשריה יד ,סמיובלעּפַא יד ,סנַאמהעל רעדירב יד
 ןוא סוסקול טימ ןלױּפ טגרָאזַאב ןבָאה סָאװ ,סעמריפ עשידיי עסיורג ערעדנַא יד
 ןבָאה ייז ,ןלַאנגיס עקידנעָארד יד ץרַאה םוצ ןעמונעג טשינ ךיז ןבָאה ,גנולייוורַאפ
 .ןרָאװעג טצעזעגרָאפ זיא ליּפש יד ןוא ,ביוש עשירפ ַא טצעזעגניירַא קיאור סנגרָאמוצ

 געט יד ןיא רָאנ ןעזעגנָא אקסווָאקלַאשרַאמ ןופ טייקשידיי סָאד ןעמ טָאה לָאמַא
 םוצ ןענעז ןטפעשעג עטנַאגעלע ,עסיורג עלא יד ןעוו ,רופכ-םוי ןוא הנשה-שאר ןופ
 רעטעּפש .ןרָאװעג ןסָאלשעג םיצולּפ גנורעקלעפאב רעכעלטסירק רעד ןופ ןעניוטש
 -עּפָארּפ יד יװ -- טנָאמרעד גָאט ןדעי טעמכ יירעגזערב-ןביוש יד ןיוש ןבָאה רעבָא
 רעמ טשינ זיא אקסווָאקלאשראמ יד זא -- טקירדעגסױא ךיז ןבָאה רעצעה עלענָאיס
 .סעקוװעלַאנ יד ןיפ גנוצעזרָאפ ַא יו

 -ייצנָא ,ענעסירעגסיוא יװ ,תוברוח עצראווש .ןטייז עלא ןיא םורא ךיז קוק ךיא
 וצ ךעלגעממוא .רופש ַא ןעניפעג וצ וליפַא ךעלגעממוא .ןצראטש ,רעלַײמ עקינ
 רעװעשרַאװ יד ןעמעװ וצ ,דלעפשריה ןעװעג זיא וװ .ןכייצ ַא לָאמוצ ןשיוורעד
 ןעמוקעגניהא זיא ווו ?ןטנוװָא יד ןיא ןלאפוצניירא טַאהעג ביל יוזא טָאה טנגוי-בעל
 -ָאטםירַא רעשיליופ רעד ןופ ןעמַאד יד סרעטֹופ טימ טגרָאזַאב טָאה סָאװ ,םִיובלעּפא
 תולכ עשידיסח עכייר יד ןוא רעטַאעט ןשיליופ ןופ סניטסיטרא עטמיראב יד ,עיטארק
 ?ווָאבישזג ןופ

 ..תוברוח ,תוברוח ,תוברוח ,תוברוח
 יוזא ,ךעלטנעק יווא סעפע זיא רעיומ ענעסירעגּפָא ןַא .ּפֶא ךיז ןלעטש טירט יד

 -ָאטנעיװש עלָאמש ,עגנע יד אקסווָאקלַאשרַאמ יד ךרוד טדיינש ַאד .ָאי .ךעלטנעק
 שידניק ליפ ױזַא ןעגנולקעג לָאמַא טָאה ָאד .סטכער ךיז טדנעוו קילב רעד .אקסישזק
 רעדניק עשידיי טלייאעג רעהא ָאד ןבָאה ןטייז עלא ןופ ,ןסאג עלא ןופ רעטכעלעג
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 רעקנילפ דוד

 טפיוקעגנייא ןטיילק-רעכיב עלָאמש ,עניילק יד ןיא ןוא רָאילוש םעיינ םעד ברע
 לדנַאה םענדָאמ םעד ןופ ךיז טײרֿפעג ןוא טכַאלעג ייברעד ןוא רעכיב טשיוטעג ןוא
 רעדניק יד טנעקעג ןיוש ןבָאה סָאװ ,ןעלטייש ןיא סעטרהוס עשידיי עטלא עלא יד טימ
 ..סעקרעקוצ טימ ןעוװועג דבכמ יז ןוא ןעמָאנ םייב

 רעליימ ענעפָא בלַאה טימ ןענַאטשעג רעדניק יד ןענעז ,לסעג םעד ףיוא ,ָאד
 .סעינראווקיטנַא עשידיי יד ןופ רעטצנעפ-יוש עלָאמש יד ןיא טקוקעג ןוא גנוניוטשרעד ןופ

 -טסנוק רעטמירַאב רעד .רעיינטוג אבא .ןעמָאנ ַא ךיז טנַאמרעד קידנליוו טשינ
 עשיליוּפ עטסערג יד .עּפָארײא ןיא םש ַא טַאהעג טָאה עינראווקיטנַא ןייז .רענעק
 ןעוועג ןענעז ,עיטַארקָאטסירַא רעטסכעה רעד ןופ רעייטשרָאפ ,רעלמַאז-טסנוק יד ,רעלאמ
 טשינ ןוא ןפיוק זיולב טשינ ןעמוקעג ןענעז ייז .ןאבא ייב רעייגנייא עקידנעטש
 א ןיילא .רעבאהניא רעייז טימ ןסעומש לכ םדוק רָאנ ,ןקיטנא ענייז ןרעדנווואב זיולב
 -טסנוק עטלייצעג יד ןופ רענייא סלא טמיראב ןעוועג רעיינטוג אבא רעבָא זיא רעלאמ
 .עּפָאריײא ןיא רענעק

 ןעמוקַאב טָאה סָאװ ,דיי רעטשרע רעד ןעוועג זיא ,אבא ,עדייז-רעטלע רעטלע ןייז
 .עשרַאװ ןיא ןעלדנַאה ןוא ןעניווװ וצ שינעביולרעד יד

 ןָא טשינ טָאה ,תורצוא-טסנוק עסיורג יד ןופ רעמיטנגייא רעד ,לקינייא ןייז ןוא
 ןעגנַאגעג זיא סָאװ ,ןדייז ןייז ןגעוו רעכוזַאב עשיטַארקָאטסירַא ענייז טלייצרעד ץלָאטש
 יו לעדנַאה ,לעדנַאה, : ןפורעג ןוא ןפיוה רעװעשרַאװ יד רעביא עצײלּפ רעד ףיוא לקעז ַא טימ

 עָארג שא טימ ןדיי עטלַא ןעגנַאגעג יוזא ןענעז םערוטש ןראפ גָאט ןטצעל ןזיב
 ייז ןוא "!לעדנַאה ,לעדנַאה, :ןפורעג ןוא ןפיוה רעוועשראוו יד רעביא רעמינּפ
 ןרָאװעג ןיילא ןיוש ךָאנרעד זיא סָאװ ,אבא רעגנעגראפ רעייז ןא טנַאמרעד ןבָאה
 -רעביא ךיז ןיוש לקינייא ןייז טָאה גירק ןראפ טרַאה .רעלמאז-טסנוק רעטמיראב ַא
 ןטימ רעטומ עטלא ןייז רעבָא ,סאג אקצעיוואזאמ רעקידתונכש רעד ןיא ןגָארטעג
 עטלא טימ טסעומשעג ןוא שיט ןרעטנוא ןענַאטשעג ץלא ךָאנ ןיא לטייש ןסיורג
 סעדעי .רעיינטוג אבא ,רענייא ןעוועג טשינ זיא רע ..טסנוק ןגעוו עטנרעלעג עשיליוּפ
 ךיוא ןעמ טָאה טרָאד .רצוא-טסנוק א ןעוועג זיא אקסישזק .ווש רעד ףיוא לטיילק
 רעקירָאטסיה רעטמירַאב רעד טָאה רעמָאט .תואיצמה-ירקי םירפס ןעניפעג טנָאקעג
 יד וצ ןעמוקענּפָארַא רע זיא ,טייהנטלעז א ,ךוב א ןבָאה טפראדאב יזנכשא ןועמש
 ,ךעלמערק עלעקנוט-בלאה יד ןיא ,טרָאד .אקסיששזק .ווש רעד ףיוא "רעמערק, עשידיי
 טלייאעג קידנעטש טָאה ןיהא טרָאד ,ןאבאלאב רָאסעּפָארּפ טכארבראפ גנַאל ןהעש טָאה
 ןגעלָאק עכעלטסירק ענייז טימ ןפָארטעגפיונוצ ךיז טָאה רע וװ ,רָאש רָאסעּפָארּפ
 עקיטכיוו ןיא ןעמוק טגעלפ ווָאלָאקָאס םוחנ ןעוו ןוא .טעטיסרעווינוא רעוועשראוו ןופ
 .העש עגנַאל ףיוא ןדניוושראפ וצ טּפָא טַאהעג ביל רע טָאה ,עשראוו ןייק םינינע-ללכ
 רערעלניילק ןטלא ןטימ טלָאמעד טייטש רע זא ,טסוװװעג ןיוש ןבָאה דניירפ ענייז ןוא
 ןגעו טסעומש ןוא אקסישזק .וש ףױא טיילק ןייז ןיא דרָאב רעסיורג רעד טימ
 .קיטילָאּפ טימ תוכייש עּפַאנק רעייז א ןבָאה סָאװ ,םינינע

 טימ ןלױּפ טגרָאזאב זיולב טשינ ןבָאה אקסישזק .ווש רעד ףיוא ןדיי יד רעבָא
 .ןשטיוועקדראמ ןופ גאלראפ רעטמיראב רעד ןענופעג ךיז טָאה טרָאד .קרעוו-טסנוק עטלא
 שטיוועקדראמ סָאװ ,ךוב סָאד .רעגעלראפ ַא טאלג ןעוועג טשינ זיא ,שטיוועקדראמ ,רע
 ןעוועג זיא רע .רעלעטשטפירש א ראפ גנונעכייצסיוא ןא ןעוועג זיא ןבעגעגסיורַא טָאה
 ,יקסמארעשז ןאפעטס רעלעטשטפירש ןשיליױוּפ ןסיורג ןופ דניירפ ןוא רעבעגסיורא רעד
 םייה ןענופעג רעלטסניק רעשיליופ רעד טָאה אקוד זיוה סדיי םעד ןיא םיא ייב ןוא
 ,רוטלוק רעשיליוּפ רעד טימ ןטפָאהַאב ךרוד ןוא ךרוד ,טרילימיסא .טייקמעראוו ןוא
 ןגָארטעג קיטייצכיילג שטיוועקדראמ טָאה עדריוו ןוא ץלָאטש א ראפ סָאװ טימ רעבָא
 ...! טייקשידיי ןייז

 טינש ןרעדנא ןא ןופ ,רעגעלראפ רעשידיי רעטייוצ א ןבענרעד דלַאב ןוא
 .לדרעב ןריושעגוצ ןטימ ןאמטכורפ השמ טנעקעג טשינ טָאה רע רעבָא .םענראפ ןוא
 טרָאּפ יו ."ןבעל ןיימ, סיקצָארט ןופ רעבעגסיורא רעד ןוא דיסח רעשטירזעמ רעד
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 ןסַאג רעװעשרַאװ

 טָאה ײצילַאּפ -םייהעג עשיליוּפ יד -- ?םזיקצָארט טימ תודיסח רעשטירזעמ סעּפע ךיז
 רעשטירזעמ םענדָאמ ןקיזָאד םעד גיוא ןפיוא ןטלַאהעג ןֹוא אישק עקיזָאד יד טגערפעג
 .?ץרוק ןדיילק, ךיז ןעמונעג גירק ןראפ רָאי עכעלטע טשרע טַאה רעכלעוו ,דיסח

 עטשרע יד ,ןסַײהעג יז טָאה יוזא ."סקניפס, -- לסעג ןבלעז םעד ףיוא ןוא
 ןופ דיי א ןעוועג זיא רעריפ ןוא רעדנירג ריא רעבִא ,טּפַאשלעזעג-םליפ עשיליופ
 -- "ןרעטש-םליפ, ןשילױּפ ןטשרע םעד טמיראב טכַאמ דיי רעד דָארג ןוא דנַאל-ןדיי
 ..אקסראסאמס אגיוודאי

 עליטש עקיזָאד יד טשינ טכוז ,קרעוװ-טסנוק יד טשינ טכוז ,םוא טשינ ךיז טקוק
 עסיורג יד טימ סענעדיי עטלא יד טשינ טכוז ,דרעב עגנַאל ,עָארג ,עסיורג יד טימ ןדיי
 עשילױּפ יד טימ ןסעומש עגנַאל טריפעג שיליוּפ םענייפ א ןיא ןבָאה סָאװ ,ןעלטייש
 טָאה סע ,טקנעדעג טשינ יז ןגעוו רענייק טָאה סע .טסנוק ןגעוו ןטשריפ ןוא ןכארג
 הכוז טָאה סָאװ רעד טָא ,רעקינאר ףארג .ןעװעג םחרמ טשינ ךיז ייז ףיוא רענייק
 זיא סָאװ רעד טָא ,ןלױּפ ןיא םיניילת סרעלטיה וצ ברוקמ אזא ןרעװ וצ ןעװעג
 ערעייט ענייז טפיוקעג םיא ייב ןוא רעיינטוג אבא ייב רעייגנייא רעטּפָא ַאזַא ןעוועג
 -טלעװ עצנַאג יד עכלעוו ןגעוו ,ןענאוויד עשיסרעּפ עבלעז יד ,ןענאוויד עשיסרעּפ
 -אסנעס םעד טימ גנַאהנעמאזוצ ןיא ןבירשעג ליפ ױזַא קירוצ ןרָאי טימ טָאה עסערּכ
 טקידלושַאב ןעוועג זיא רעקינאר ףארג) סעצָארּפ-רעקינאר םענעפורעג יוזא ןלענאיצ
 ןעמ טָאה ןענאוויד ענייז ףיוא ןוא יקצעבול-אנצורד טשריפ בורק ןייז ןדרָאמרעד ןיא
 ןעועג םחרמ טשינ ךיז דניירפ ענייז ףיוא ךיוא טָאה רע -- (..ןרוּפש-טולב ןענופעג
 ,עקנילבערט ןייק ןייג ןדיי ערעדנא עלא טימ ייז טזָאלעג ןוא

 ןייז רעבָא ,לסעג עבלעז סָאד זיא סע .סטכער ףױא ךיז טעדנעו קילב רעד
 ןענעואד םייב תבש ,שרדמה-תיב ןיא .טרָאס ןרעדנא ץנאג א ןופ ןיוש זיא םור
 ערעדנא ץנאג ןיֹוש ןענעז סָאד רעבָא ,סַאג ןלייט עדייב ןופ ןדיי יד טכייליפ ךיז ןפערט
 ןגעוו קינייװ רעייז ןסייוו ןדיי יד ,טסנוק ןייק ןעניז ןיא טשינ ןבָאה ןדיי יד .ןדיי
 ערעייז ,תמא .תורצוא ענייז ןוא רעיינטוג אזא ןגעוו "םרחב ייז טגערפ, ןדיי יד ,רעכיב
 עטמאלפעצ טימ ןפיול ,יקסמארעשז א ןגעוו סעּפע ןעשטעלפ רעטכעט עטעדליבעג
 סָאד סא טלעטש ןאמפיש רעטמירַאב רעד וו ,רעטאעט ןשילױּפ ןיא רעמינּפ
 ןיא רעטאעט סנַאמפיש אקוד רָאנ ,ןָאדנָאל טשינ ןוא ,ואש דראנרעב ןופ קיטש עטצעל
 "עטנעגילעטניא , יד ,ןפיול ייז ןלָאז ,אלימ ...ערעימערּפ רעד וצ ןייז הכוז טעװו עשראוו
 עטנוזעג טימ ןדיי ,םינב יד טימ סעטאט יד ,רעבָא ייז .תולק ןתעד םישנ .רעטכעט
 .תוגַאד ערעדנא ןבָאה ,טנעה עבָארג ,עסיורג ןוא רעמינּפ עטיור טימ ,סעצײלּפ עטיירב
 רעד ,ענאזז וצ ןייג ןענָאק ןלָאז ךעלרעטכעט יד ידכ ,רעװש ןעװערָאה ןזומ יז
 .עשראוו עשיוג סָאד אקווד ןוא ,עשראוו ןייז שיבלמ ןזומ ייז .ןירעלטסניק-רעדיינש
 ץעלוש ןופ ןוא עילאוו ןופ םייוג רעוועשראוו עלא רעבָא ,רעזייה קילדנעצ א ןצנאגניא
 עשידיי עטמיראב יד ןבעל ןוא ןעניווװו טרָאד זא ןסייוו ,ץניװָארּפ רעד ןופ וליפא ןוא
 ןוא הריזג -קיטנוז א טכארטעגסיא ןבָאה לארשי יאנוש יד ,תמא .סעקינטיידנאט
 יוש ףױא סעקינטיידנאט עשידיי יד רעבָא .ןסָאלשעג ןייז ןזומ רעבלעוועג עלא
 םעד ךיוא עקַאט ןוא טנאיצילָאּפ םעד טיג'מ .סנמה עלא דרע רעד ןיא ןבָאה אקסישזק
 רָאנ ,סנשָארג יד טשינ טלייצ'מ ,הלילח טשינ טגראק'מ -- ןיירא די ןיא רעסימָאק
 עשילױוּפ יד ןָא ןעוט ןדיי ןבעל א ןכאמ ןדיי ןוא -- טנאה רעטיירב א טימ טיג'מ
 וצ ןוא סיעכהל וצ ,סמוירעטסינימ ןופ עטמאאב יד וליפא ןוא עילאוו ןופ רעטעברא
 ..!םיאנוש עשידיי עלַא ןופ שינעקיּפעצ

 טנעה ערעייז ןופ .סעקינטיידנאט עשידיי יד טייל-הרבח לָאמנַייא ןיוש ,הא
 ,רע טייטש טָא .ןעיירדסיורא טשינ ,"טכעה, א םיא ןפור ייז יו רעדָא ,הנוק א ךיז טצוו
 טעלג רעטייווצ א ,לברא םייב םיא טיצ רענייא ,טפעשעג ןיא רעטלמוטעצ א ,הנוק רעד
 ; סיוא טפור ןוא טַאי רעוועשראוו רעטירד ַא ןיירא טלַאפ לָאמַאטימ ןוא עצײלּפ יד םיא

 2 ? טריפעגניירא םיא בָאה ךיא סָאװ ,הנוק ןיימ ,רע זיא ווו !יעה --
 אקסישזק .וֹוש ןופ טַאי רעד טמענעצ טלָאמעד ןוא הנוק ןפיוא םיא טזייוו'מ

 :גנוניוטשרעד טימ טדער ןוא טנעה עדייב
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 רעקנילפ דוד

 טָא ..עיבארכ א .תונמאנב ,ףארג א !ןענעקרעד וצ טשינ !רעניימ טָאג --
 ..שטנעמ א ןופ טכַאמ שובלמ א סָאװ

 וצ ױו רעביא טשינ רעמ הנוק ןעמירָא םעד טביילב טנעמילּפמָאק אזא ךָאנ

 ..רעטסייט םוצ ךיז ןעמעג
 ץיו ַא טַאהעג ביל ןבָאה ,אקסישזק .וש ףיוא ןעוװעג הרבח לָאמנייא ןיוש

 טַאהעג ייז ןבָאה טנַאה עטיירב א רעבָא ,הפ לובינ ףיוא ןעוועג קדקדמ טשינ ןוא

 וצ-תבש ןוא טנוװאדעג םורפ ןוא לוש ןיא ןעגנאגעג יז ןענעז תבש .הקדצ ראפ

 עקידתמא טימ טנייוועג ןוא רעטאעט ןשידיי ןיא קעווא עטצוּפעגסיוא יז ןענעז סטכַאנ
 .תרפא עלערימ ןופ לזמ ןרעטיב םעד ףיוא ןרערט

 טנָאקעג טשינ ןוא זָאנ רעד טימ טיירדעג ןבָאה סעינראווקיטנא יד ןופ ןדיי יד
 לרוג רעד .ןכילגעגסיוא ייז טָאה לרוג רעד .םינכש ערעייז ןופ דייר עבָארג יד ןרעה
 .ןברוח ןשידיי ןרעטיב ןסיורג םעד ןופ .ןברוח ןופ

 .אקסווָאקלאשראמ קע םייב ןיױש ןעייטש רימ .סיפ יד ךיז ןפעלש םאזגנאל
 טָאה וָאנָאלָאװ דיי רעד .ןווָאנאלאו ןופ טפעשעג-עירעטאל םעד ייב ןעייטש רימ
 ןבָאה םוטעמוא ןופ ןוא .לזמ ןבָאה "ןסָאל , ענייז .םייוג ייב יא ,ןדיי ייב יא ןח טַאהעג
 יד ןגיוצעג ךיז טָאה אקסוועלורק רעד ףיוא טייוו .םיא וצ ןעייר עגנאל ןגיוצעג ךיז
 טציא .ץאלאפ סגרעבנענארק זיב שזא ןעגנאגרעד ייר יד ןזיא לָאמליײט  .ייר
 רעטשרע רעד טָאה סָאװ ,דיי ןקיזָאד םעד ןופ ץַאלַאּפ םעד ןופ רוּפש ןייק רעמ ָאטשינ
 קעװַא רעטעּפש זיא ,גרעבנענארק ,רע .ןלױּפ ןיא טריפעגנייא סעיצַאטנַאלפ-רעקוצ יד
 ןדלָאמעג ףעש ןייז טָאה סָאװ ,ןטמאאב ןשידיי ןייז וצ ןעוועג זיא ייוו רָאנ ,ןדיי ןופ
 -- טדמשעגרעטנוא ךיז טָאה רע זא

 קעװא !דמושמ ַא -- שידיי ףיוא ןגירשעג גרעבנענארק טָאה -- !!סָאװ --
 .ןגיוא עניימ ןופ

 היה ןופ םַײצ רעד ןיא .ץצלפ רעשיסקא רעד ךיז טיצ רעביאבנעקא
 ןוא .ץַאלּפ-יקסדוסליּפ ןעמָאנ םעד ןעמוקַאב רע טָאה טײקיגנעהּפָאמוא רעשיליופ
 ןעמוקעגרָאפ ןענעז ץַאלּפ םעד ףױא .ץַאלּפ-רעלטיה ףלָאדַא -- ןשטייד יד ייב
 -ןסאמ יד ןעמוקעגרָאפ ךיוא ןענעז טרָא םעד ףיוא ןוא ןדארַאּפ"רעטילימ יד
 ןטלאה ךיז דיי א ראפ םַאוטאר ןעװעג זיא ןרָאי עטצעל יד ןיא .סעיצארטסנָאמעד
 טימ ןעמאזוצ .סעיצארטסנאמעד עכלעזא תעב טרָא םעד ןופ סנטייוורעדנופ
 טױט א -- :גנוזָאל יד טרעהעג רעכעה לָאמא סָאװ ךיז טָאה ,ןעגנוזָאל עשיטאירטַאּפ
 גנוזָאל עקיזָאד יד "טוװרּפעגסױא  םלוע רעד טָאה לָאמנייא טשינ ןוא !ןדיי יד
 ..ּפעק עשידיי ףיוא

 יירפ ןוא קנארפ ןדיי ןבָאה 1929 רָאי ןיא געט-רעבמעטּפעס עטשרע יד ןיא
 רענדער יד .ץאלּפ םעד ףיוא סעיצארטסנאמעד עשיטאירטאּפ יד ןיא טקיליײטאב ךיז
 ןייק ָאטשינ רעמ זיא ןָא טנייה ןופ זא ,ןריוושעג דייר עקידנעמאלפ טימ ןבָאה
 טימ ןפמעק ןעמ טעװ טנַאה ייב טַנַאה זא ןוא דיי טשינ ןוא דיי ןשיוװצ דיישרעטנוא
 יײז ןענעז וװ ?רענדער עקיזָאד יד טציא ייז ןענעז ווו .אנוש ןעמאזניימעג םעד
 !ףליה ךָאנ טנעה ערעיז טקערטשעגסיוא ןבָאה עשראוו ןיא ןדיי יד ןעוו ,ןעוועג
 ..?ןעמאלפ ןיא ןעמוקעגמוא ןוא טפמעקעג טָאה ָאטעג סָאד ןעוו ,ןעוועג ייז ןענעז ווו
 ףגערפ לָאז סָאװ רענייק ָאטשינ ןוא ןגערפ וצ ןעמעוו ייב ָאטשינ

 ,עיזאושזרוב רעטעוועדנופעגנייא רעשידיי רעד ןופ סאג יד .סאג אקסוועלורק יד
 םעד טַאהעג טשינ ךָאנ טָאה סָאװ ןוא טנגעג רעשידיי רעד ןופ סיורא זיא סָאװ
 .וואבישזג ןופ ןבעל ןשידיי ןקידנריסלוּפ ןטימ ןסייררעביא ןצנַאגניא טייקטסיירד ןוא טומ

 תודע עמוטש יד ןבילבעג ןענעז רעמיוב-אטשאק סעגנערש  ייוצ יד רָאנ
 .קעווא זיא סָאװ ,ןעמעלא ןופ

 ןופ עדייבעג יד .עדייבעג יד טציא ןענעקרעד וצ רעווש .ןייטש ןביילב סיפ יד
 סיודנאל יד ,סנאזנאטאנ יד טגיניקעג לָאמא ןבָאה ָאד .אקסוועלורק ףיוא עזרעב רעד
 וצ רוטפ יו טסווועג טשינ ןבָאה סָאװ ,ןטַאנגַאמ-טלעג עשידיי עסיורג ערעדנא יד ןוא
 ןופ גנוטסעפ יד זיולב טשינ ןעוװעג זיא עזרעב יד .ןקעלפ-סטייקשידיי רעייז ןופ ןרעוו
 א ראפ ןעוועג רעווש .עיצאלימיסא רעשידיי רעד ןופ ךיוא רָאנ ,ןצנאניפ עשידיי יד
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 ןסַאג רעװעשרַאװ

 יד ןיא רעבָא .ךיז ןעמוקאבוצניירא טרָאד ןושל ןשידיי ןטימ ןוא דרָאב א טימ דיי
 ןענעז סע .ןעמונראפ גנוטסעפ יד ,טיירט ךָאנ טירט ,סאג עשידיי יד טָאה ןרָאי עטצעל
 סנָאזנאטאנ יד ןוא סעקוועלאנ יד ןופ ןוא ווָאבישזג ןופ םיריבג עשידיי יד ןעמוקעג
 רעבָא .טנעה ערעייז ןופ סיורא ךיז טשטילג *טכַאמ,, יד יװ ,ןעזעג קערש טימ ןבָאה
 גָאט וצ גָאט ןופ רענעלק ןרָאװעג זיא לָאצ רעייז .ןפלעה טנָאקעג טשינ ךיז ןבָאה ייז
 -ּפָארא טָאה טייקשידיי רעייז סָאװ ,ןדיי יד ןרָאװעג ןענעז העד-ילעב-טּפיוה יד ןוא
 .ךיז ןטלַאה טרָא רעייז ןופ ןוא ןדייר רעייז ןופ ןוא רעמינפ ערעייז ןופ ןגירשעג

 עגנַאל טימ ןוא דרעב טימ ןדיי טיירדעג וליפא ןיוש ךיז ןבָאה רעיוט ןרַאפ ןוא
 ..שידיי ףיוא ךיז טרעּפמַאעג ןוא טציוושעג ןוא סעטָאּפַאק

 -קעווא קיטסַאה ,עזרעב רעד ןופ קידנעמוקסיורא ,טָאה ןָאזנאטאנ רעטלא רעד
 ..ןושל ןשידיי ןופ גנַאלק םעד ןרעהרעד טשינ הלילח לָאז רע ,ּפָאק םעד טיירדעג

 .ץלא טשיװעגּפָא טָאה לרוג רעד .ןזגורב וצ ןעמעוו ףיוא ָאטשינ ךיז זיא טציא
 -עניטסעלאּפ רעד .16 אקסוועלורק ןעװעג לָאמא זיא רעטייו טירט עכעלטע

 זה םעד ןופ ּפערט ענרעצליה ,עטיירב יד רעביא ךיז ןבָאה טכַאנ ןוא גָאט .טמא
 עשידיי עטלא !ןעזעג טשינ ץלא זױה םעד ןופ טנעװ יד ןבָאה ןעמעוו .ןדיי ןגיוצעג
 םתס ןדיי ,ןגױא ענעשָאלראפ ןוא דרעב עסייו טימ םינקז ,ןעלטייש ןיא רעבייוו
 ןוא ערעדנא ראפ ןטעברא וצ ןרָאװעג סואימ ייז זיא סע סָאװ ,ןטנאקירבאפ ,םירחוס
 ןופ !טנגוי ,טנגוי ,טנגוי -- טציא ןוא .ןטלָאשעג ןוא ןגיּפשַאב ןרעו וצ ראפרעד
 : גנאלראפ ןייא ןעוועג זיא עלא ייב ןוא ןעמוקעג ייז ןענעז ךעלטעטש ןוא טעטש עלא

 !טאקיפיטרעס א --
 :הנעט א טציא ןעמ טרעה לָאמליײט
 גנאל יוזא ייז ןבָאה סָאװראפ ?ןדיי יד ןעמוקעג טשינ ייז ןענעז סָאװראפ --

 טנָאקעג ןטלָאװ 16 אקסוועלורק ףיוא עדייבעג רעקיזָאד רעד ןופ טנעוו יד ?טראוועג
 יו ,ןלייצרעד טנָאקעג ןטלָאװ ייז .הלאש רעקיזָאד רעד ףױא רעפטנע ןא ןבעג
 ןסיורג, םעד ףיוא טראוועג גנאל-ןרָאי ןבָאה ןשטנעמ רעטנזוט רעקילדנעצ ,רעטנזיוט
 .ןעוועג לרוגב הכוז ןבָאה ענלצנייא רָאנ ,עטלייצעג רָאנ !טאקיפיטרעס םעד -- "סניוועג

 לפיוו ,ןרָאװעג ןסָאגראפ ּפערט עקיזָאד יד ףיוא ןענעז ןרערט עשידיי ליפיוו
 ןעוװעג ןענעז תורצ עשידיי ליפיוו ,ןעניּפשעג טרָאד ךיז ןבָאה ןעגנונעפָאה עשידיי
 ...! טלמַאזרַאּפ טרָאד

 ַא ןפערט טנָאקעג ּפערט עקיזָאד יד ףיוא ןעמ טָאה ,טכַאנ רעד ףיוא ,לָאמלייט
 :רעפטנע ןייא טַאהעג רע טָאה תונעט עלא ףיוא ןוא ,קעּפעג ענייז טימ ןאמנגנוי

 -- געוו ןייא ָאד רָאנ רימ ראפ זיא ןענאד ןופ .ןייג וצ ווו טשינ בָאה ךיא --
 ..!לארשי-ץרא ןייק

 ,ץראה ןָא םירמוש ןענַאטשעג ןענעז לארשי-ץרא ןייק געוו םעד ףיוא רעבָא
 ןופ ןרעה טלָאװעג טשינ ןבָאה ייז ,תורצ עשידיי ןופ ןסיוו טלָאװעג טשינ ןבָאה יז
 טימ טנגוי רעשידיי רעד ראפ ןוא ןגעו עלא טלעטשראפ ןבָאה ייז ,ןייּפ רעשידיי
 עקנילבערט ןייק געוו םעד רָאנ ןזָאלעגרעביא סעדייז ןוא סרעטָאפ ןוא סעמאמ ערעייז
 ...קענאדיימ ןוא

 .עדייבעג רעקיזָאד רעד ףױא קילב םעד ןטלאהראפ וצ גנאל רעווש ,רעווש
 !ווָאבישזג רעד -- זיא סע ןוא ןעגנאגעגּפָא טירט עכעלטע .רעטייוו ןייג רימָאל

 ןייז טימ ווָאבישזג רעד ןעוועג זיא סָאד .עשראוו ןשידיי םעד ןופ ץרַאה סָאד
 ןופ ףיוה רעד ןעוועג זיולב טשינ זיא סע .ףיוה סעסעווירּפ ןעוועג זיא ָאד .טנגעגמוא
 רעד ןעוועג זיא ףיוה סעסעווירּפ .תודיסח ןוא הרות ןופ ךיוא רָאנ ,טפַאשריבג רעשידיי
 ,ָאד .עשראוו עשידיגנ-שידיסח סָאד טרירטנעצנָאק ךיז טָאה ףיוה םעד םורא .רעטנעצ
 דנַאל ןרעביא ןבָאה סָאװ ,סעדאלקס-ןזייא עסיורג יד ןעוועג ןענעז ,ווָאבישזג ןפיוא
 ןוא עירטסודניא רעשיגרולאטעמ רערעװש רעד ןופ עיצקודָארּפ יד טריפעגרעדנאנופ
 ,"ךעלביטש, ןוא םישרדמ-יתב יד ןעוועג ןענעז ןעגנומענרעטנוא-סלדנאה עסיורג יד םורא
 .ןרָאװעג טרעהעג טכַאנ ןוא גָאט זיא הרותה-לוק רעד ווו

 רעבָא ,ןדנוושראפ טַאהעג גנאל ןיוש זיא סעוירּפ היעשי 'ר ןופ םוטכייר סָאד
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 רעקנילפ דוד

 ןא ךיא טַאהעג טָאה ווָאבישזג רעד .ןבילבעג זיא ףיוה סעסעווירּפ ןופ ץנאלג רעד
 ןעוועג זיא סע .עטכישעג ןַייז ןוא סוחי ןייז טַאהעג טָאה ?ףיוה , רעדעי .ףיוה ןרעדנא
 ןגיױצעגסיױא טָאה ווָאבישזג .טיײקשידיי רעטסוי רעטעװעדנופעגנייא ןופ טרָא סָאד
 ןוא אלּפעשט ףיוא ןוא עטסָארּפ ףיוא ןוא עקסנאפ ףיוא ןוא עדראווט ףיוא לגילפ ענייז
 .םורא ךעלסעג ערעדנא יד ףיוא

 ,יירשעג ןָא ,למוט ןָא רעבָא ,ווָאבישוג ןפיוא טכַאמעג ןעמ טָאה םיקסע עסיורג
 עלעדיא אזא טשרעהעג טָאה רעביטש עשידיי יד ןיא .שינעפיול ןָא ןוא שינערַאּפ ןָא
 ןוא קנעש-םירפס יד .טנטָאשעג ךיז ןבָאה רעטצנעפ עקצענעוו עסיורג יד .טייקליטש
 .ווָאבישזג ןפיוא רעביטש עשידיי יד ףיוא םתוח רעייז טגיילעג ןבָאה רעכיב-סלדנַאה יד טשינ

 טָאה'מ ןכלעוו ןגעוו ,ףיוה רעד .ףיוה סכירבלוא ןעוועג זיא רעביאנגעקא ןוא
 ףיוא ןייגסיורא ןפראד טשינ ןוא ןבעל ןצנאג א ןבעלּפָא ןַאק דיי א ןא ,טגָאזעג
 ךיוא ןוא ,ףױה סכירבלוא ןיא ןעועג זיא טפראדאב ףוג רעד סָאװ ץלא .סאג רעד
 י"וטיּפאק רעד ראפ ,תוכוס ברע ,ךָאװטימ .טלעפעג טשינ טרָאד טָאה שרדמה-תיב א
 לאשטשָאק רעשירָאטסיה רעטלא רעד ןענערב ןעמונעג טָאה אשראוו ןופ עיצאל
 סכירבלוא טימ טצענערגעג ךיז טָאה סָאװ ,ווָאבישזג ןפיוא ?ךיטנעיווש ךיקטסישוו,
 יד ןענעז טלָאמעד ןוא ןעמאלפ ןיא ןצנאגניא ןענַאטשעג ןיוש זיא עכריק יד .לוש
 ןענופעג טרָאד ןוא טרירעגנָא טשינ ןבילבעג זיא סָאװ ,לוש רעד ןיא ןעמוקעג םיחלג
 .סאג יד ןעמונעגמורא ןיוש ןבָאה סָאװ ,ןעמַאלפ יד ראפ ץוש א

 ,םיסנ יד ןגעוו טדערעג ןוא טמלצעג םורפ ךיז לוש רעד ןיא ןבכָאה םיחלג יד
 .לוש רעשידיי רעד טימ ןעשעג זיא סָאװ

 ןבָאה יײז .טשודיחעג טשינ ךיז ןבָאה ףױה סכירבלוא ןופ רעניווװנייא יד
 ,םוטנדיי ןשיליוּפ ןופ הרותה-רש רעד טניוװעג לָאמַא טָאה ףיוה םעד ןיא זא ,טסוװעג
 ןדער ייז ןוא ,ם"ירה ישודיח רעד ,רעג ןיא עיטסַאניד רעשיבר ןופ רעדנירג רעד
 ..ןעוועג ןיגמ ייז ףיוא טָאה יבר רערעג רעטלא רעד זא ,ךיז ןשיוצ

 ,ווויעשטאפ רעטמיראב רעד ןענופעג ךיז טָאה ףיוה סכירבלוא רעביאנגעקא ןוא
 -ראפ) "עינשאיוודעשפ, קרעוו סיורג ןייז ןיא טקיבײאראפ טָאה יקסמארעשז סָאװ
 .עשראוו ןיא ןזייא-טלא ןוא לבעמ יינ ןוא טלא ראפ קראמ רעסיורג רעד -- (גנילירפ
 ,שרדמ-תיב עסיורג עטלא סָאד -- לדנאוו-לדנאה ןקיזָאד םעד ןופ ןטימ ןיא ןוא
 רעד ןיא טָאה סע ןכלעוו ייב ,רעדנעטש םעד ץלָאטש טימ ריד טזייוו יאבג רעד ווו
 .רשוועשטידרעב קחצי יױל יבר טנוואדעג עשראוו ןיא ךיז ןטלאהפיוא ןייז ןופ טייצ
 יוזא זא ,וויעשטאפ ףיוא לוש יד ,לארשי בהוא רעסיורג רעד ,רע טָאה טשטנעבעג ןוא
 ףיױא הטילש ןייק ןבָאה טשינ רעייפ סָאד טעװ עשראוו ןיא ןייז ןלעו ןדיי יװ גנַאל
 .ןרעוװ טמוטשרַאפ טשינ טרָאד טעוװ הרותה-לוק רעד ןוא שרדמהיתיב םעד

 ןיא טנרעלעג ןבָאה יײז ,קחצי יול יבר ןופ האווצ יד ןטיהעג ןבָאה ןדיי ןוא
 ןענעז ייז ןענאוו זיב ,טונימ רעטצעל רעד זיב וויעשטאפ ףיוא שרדמה-תיב םעד
 .םשהישודיק ףױא געוו ןטצעל רעייז ףיוא קעווא

 טעה שזא ןגױצעג ךיז טָאה סָאװ ,ראזאב סיקסוואראב -- ןבענרעד ךיילג ןוא
 .24 עקסנאּפ זיב

 ןייק יאדווא ןבָאה רַאזַאב סיקסוואראב ןיא סנירעלדנעה ןוא רעלדנעה יד
 .לּפמעט-טסנוק א זיא רַאזַאב רעייז ןופ קָאטש רעטסכעה רעד זא ,טַאהעג טשינ גנונא
 רע זיא ,טנַאלאטירעלאמ א ןיילא ,יקסוואראב רַאזַאב םעד ןופ רעמיטנגייא רעד
 ןטסכעה ןפיוא ןוא .ןראטפלוקס ןוא רעלָאמ עשידיי יד ןופ טַאנעצעמ רעד ןעוועג
 ,דניירפ ענייז ראפ סעילעטא ןוא תוריד טנדרָאעגנייא רע טָאה ראזאב ןייז ןיא קָאטש
 סיקסוואראב ןיא טרָאד .טנַאלאט טימ ךייר רעבָא ,טלעג ןיא םערָא ןעוועג ןענעז סָאוװ
 עקטארק ןועמש ראטפלוקס רעשידיי רעטמיראב רעד ןפַאשעג ןוא טניווװעג טָאה רַאזַאב

 .ןעמוקפיורא גָאט ןדעי טעמכ ץרפ .ל .י טגעלפ םיא וצ ןוג
 טסנוק ןוא גנוטכיד ,טייקשידיי עטוג עטלַא ,הרות ,תודיסח ,לדנַאה רעסיורג

 יד תונכש ןיא ןוא .ץַאלּפ רעװָאבישזג םענײלק םעד ףױא ןעוועג זיא ץלַא סָאד --
 טשינ תעל תעמ ןיא העש 24 טָאה ןעמ וװ ,שרדמה-תיב סרענידרַאס טימ עדרַאװט
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 ןסַאג רעװעשרַאװ

 ןוא לוש סקישזָאנ ןיא ס'שיהרבח יד ןוא ,ןענרעל ןוא ןענעװַאד וצ טרעהעגפיוא
 ...ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא ?עפרַאש ,, יד ןופ לביטש-םידיסח עסיורג סָאד

 -סטייהיירפ יד ןופ טייצ רעד ןיא ןבָאה ץַאלּפ רעװָאבישזג םעד ףיוא טרָאד
 -ליּפ ףעזוי קַאילָאּפ רעד ןוא קעטַאיװק דיי רעד ןטסילַאיצָאס עגנוי ייווצ יד ןפמַאק
 -ילױּפ רעד ןיא טנַאקַאב ,עיצַארטסנָאמעד עסיורג עטשרע יד טנדרָאעגניײא ,יקסדוס
 ןלַאפעג ןענעז סע רעכלעװ ייב ,"ךָאװטימ רעקיטולב, רעד .נ .א עטכישעג רעש
 .."טייהיירפ רעייא ןוא רעזדנוא רַאפ , דייר עכיוה יד

 ,רענַײק ןעוועג טשינ זיא ווָאבישזג ןשידיי ןופ ןברוח ןופ געט יד ןיא רעבָא
 ..טרָאװ טוג ַא טימ לָאמוצ ןוא ףליה טימ ןעמוק לָאז סָאװ

 .סַאג עבורח ןייק טשינ לָאמוצ ןיוש זיא סע .ןייג וצ רעטייוו געוו רעד רעווש
 -- .,"ק .צ, ןשיטסינויצ רעװעשרַאװ םעד ןופ ,זױה סָאד רעמ ָאטשינ .ענשטינַארג
 ,טריקיטילָאּפעג שימרוטש ױזַא גנַאל טשינ טשרע טָאה ןעמ וו ,גנוטסעפ סמיובנירג
 ...! ןגירשעג ,טפמעקעג

 ,סעדַאלקס-ןזיא עסיורג סרענּפעג םהרבא ןופ רוּפש ןייק ןענעקרעד וצ טשינ
 "שטנעמ, רענעזעוועג רעד ,לכיימש ןטוג םעד טימ דיי ןקידריווקרעמ ןקיזָאד םעד ןוכ
 עשידיי עסיורג יד ןופ רענײא רעטעּפש ןוא סעוװירּפ היעשי 'ר ייב (רעטלעטשעגנָא)
 רעבָא ,סיורָאפ ןפוטש וצ טַאהעג ביל טשינ ךיז טָאה רע .ןלױּפ ןיא ןרענָאילימ
 -טנעצ ַא ,עיצוטיטסניא ןַא ןרָאװעג רענּפעג םהרבא ןעמָאנ רעד זיא ןליוו ןייז ץָארט
 ,טײל-הדוגַא ןוא ןטסינויצ -- עלַא טעדנעװעג ךיז ןבָאה סע ןכלעוו וצ ,סערדַא רעלַאד
 טנייה זיב ןוא ָאטעג ןיא ןבילבעג רע זיא ףוס ןזיב .םירחוס עסיורג ןוא ןטסידנוב
 .טריסַאּפ םיא טימ טָאה סע סָאװ ,טשינ ןעמ טסייוו

 רעד ,26 רעמונ זיוה-לגיצ ןטױר םעד וצ געוו םעד טשינ ןיוש טנעקרעד ןעמ
 -ןךייל עכלעזַא ןגיוצעג ךיז ןבָאה סע רעכלעוו םורַא ,הלהק רעשידיי רעד ןופ ןינב
 .טריטסיזקע טָאה עשרַאװ עשידיי סָאד יװ ,גנַאל ױזַא ןפמַאק עכעלטפַאש

 ענשטינַארג רעשיתבה לעב רעד ףיוא ,ענשטינַארג רעד ףיוא קירוצ ,קירוצ
 -נייא םינתוחמ יד ןעמוק ןגעלפ "םיאנת, ַא ךָאנ ןיהווו ,רעכַאמרעגייז עשידיי יד ןופ
 עניילק ןוא םינתח יד רַאפ "סעקזיוועד  טימ סרעגייז ענעדלָאג ערעווש עסיורג ןפיוק
 טרא יד ייב .תולכ יד רַאפ ,רענייטש טימ טצעזעגסיוא ,ךעלרעגייז עקידוװעליּפש
 רַאפרעד ןוא ,ןזײרּפ ןוא סרעגייז יד ןגעוו טדערעג קיניו ןעמ טָאה סעיצקאזנַארט
 ..הלכ ןוא ןתח ןופ תובוס תולעמ יד ןגעוו תוכירַאב רָאג

 -- ?סע זיא גנַאל יו ,טשרע ךָאנ -- רימ ןבָאה 11 ענשטינַארג ףיוא טרָאד
 -נײרַא טשינ לָאז רע .טַאקידניס-ןטסילַאנרושז ןשידיי ןופ וויכרַא םעד טגנערבעג
 "הדוגא, יד טָאה רעטייו זה ַא טימ טרָאד .ןשטייד יד ןופ טנעה יד ןיא ןלַאפ
 .סַאג עשידיי יד ןשרעהַאב טוװרּפעג ןוא "בוטש , ריא קירוצ ןרָאי טימ טגיילרַאפ

 ןברוח ןופ הלבח-יכאלמ יד ןבָאה טרָא סָאד דארג ."רעיוט רענרעזייא, רעד
 יד ךָאנ טײטש טרָאד ןטרָאג רעשיסקַאז רעד ךיז טנטָאש סטכער ןופ .טניושעג יװ
 ןעמוקעג ןעמ זיא םינדנ עשידיי עלַא טימ .זיוה-קנַאב סיקסוועשערעש ןופ עדייבעג
 -נוא םייב ןפערט לָאמ ןטשרע םוצ ךיז הלכ"תח ןגעלפ טרָאד .ןיקסוועשערעש וצ
 םעד ןעיײרדקעװַא רעטמעשרַאפ ַא טגעלפ ןתח רעד ןוא ,"ריּפַאּפ, סָאד ןביירשרעט
 .טנַאה יד ןרעטיצ ןביירשרעטנוא םייב טגעלפ ,רעטלטיוררַאפ ַא ,הלכ רעד ייב ןוא ּפָאק

 עינָאמערעצ ַאזַא זיא ,טבעלעג טָאה יקסוועשערעש דוד 'ר רעטלַא רעד ןעו
 עטמעשרַאפ יד בוטילזמ ןטיירב ַא ןבעגעגּפָא טָאה רע .קידעכָאװ ןעגנַאגעגּפָא טשינ
 .םידדצ עדייב ןֹופ סוחי םעד ןדערמורַא טיירב םינתוחמ יד טימ טגעלפ ןוא הלכ-ןתח
 טָאה לאפר .ןכַאז יד רַאפ שינעדנעטשרַאפ ןייק טַאהעג טשינ ןיוש ןבָאה ןיז ענייז
 לאכימ ןוא ןכַאז-ללכ ןוא קיטילָאּפ טױ9 ןוט וצ טַאהעג ןוא טַאנעס ןיא טלייאעג
 ןיקסועשערעש וצ רעבָא .ןטפעשעגיקנַאב עסיורג יד טימ טערָאּפרַאפ ןעוועג זיא
 .ןעגנַאגעג רעטייוו ןעמ זיא םינדנ יד טימ

 רעביאנגעקַא רעבירַא ךיילג םינתוחמ יד ןענעז ןסיורד ןיא קידנעמוקּפָארַא ןוא
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 רעקנילפ דוד

 טרָאד .עװַארּפױו רעד וצ ןפָאטש "עשילגנע טכע, ןביילקוצסיוא סנָאסנַארַא יד וצ
 ןופ ןוא שזדָאל ןופ ןֹוא עשרַאו ןופ םינתוחמ ןפערט ךיז ןגעלפ טנַאסנָארַא יד ייב
 טרָאד ןוא ןטּפַאשטנַאקַאב עײנ ןרעװ ןסַאלשעג ןגעלפ טרָאד ,טעטש עשידיי ערעדנַא
 ..םיכודיש עיינ ןגעוו ןדער ןביוהעגנָא עקַאט ןעמ טָאה

 "יד -- "רעיוט םענרעזיא, ןבלעז םעד רַאפ ץלַא ,ץלַא ,טירט עכעלטע ןוא
 שידיסח ַא זַא ,רַאבקנעדמוא ןעוועג זיא סע ."לַאז רעניוו , רעד -- ןביוא ןוא ,ןרַאליפ
 קידנעטש !לַאז רעניו ןיא טשינ ,שרעדנַא ץעגרע ןעמוקרָאפ לֵאֹז הנותח עשידיגנ
 ,ןדיי ױזַא טַאלג ןוא סרעװרַאס ,םינחדב ,םירמז-ילכ ןופ דירי ַא ןעוועג טרַאד זיא
 "שילעּפַאק סצלוש , טָאה טנווָא ןדעי .ךיז ןערָאּפ וצ ןעוועג זיא עבַאגפיוא רעיײיז סָאװ
 ןטימ ןוא הלכ רעד טימ ןשטָאק ןרָאּפרַאפ ןענעז סע ןוא לָאז רעניו ןיא טליּפשעג
 .םינתוחמ ןוא ןתח

 יד ,ןטנַאלירב טימ טרירעמישעג טָאה "?סעילַאס, ענעטכױלַאבילעה יד ןיא
 ,טשיורעג ןבָאה סעטתנתוהמ יד ןופ "סרעפעלש, יד טימ רעדיילק ענעדייז עגנַאל
 ענעסַאלטַא ןוא ענעדייז טימ ,ךעלמיירטש טימ ןדיי -- ןלַאז ערעדִנַא יד ןיא ןוא
 טָא רָאנ .?סנקעדַאב , ןפיוא טרַאװעג ןוא ןטערַאגיצ טרעכיורעג ןבָאה סעטָאּפַאק
 רעטניה ןופ רעגערט לסָאי רעטלַא רעד סעציפושז ענעדייז יד ןשיװצ ךיז טזייווַאב
 .קירטש ןבָארג ַא טנַאה רעד ןיא ןוא טלעמרַאפ םישובלמ יד ,ןרַאליפ יד

 : ןסַאלעג ןדער ןוא ךיז וצ ןעלכיימש םיריבג עשידיסח יד
 ...הווצמ סרעגערט לסָאי --
 ןוא ןתח םוצ וצ ךיילג טייג רע .םענייק ףיוא םֹוא טשינ ךיז טקוק רעגערט לסָאי

 :דייר עבלעז יד רע טגָאז לָאמ סעדעי
 .לוטש-ןתח רעד ףיוא טציז וד סָאװ ,הואג ןיא ןײרַא טשינ לַאפ ,ןתח ,רעה --

 -- ?ןבילבעג רימ זיא סע סָאװ ,טסעז ןוא ןסעזעג לוטש רעד ףױא ךיוא ןיב ךיא
 ...!קירטש יד

 ףיוא ךיז טקוק ןוא רעגערט הרבח ןייז וצ ּפָארַא קירוצ טייג רע ןוא טגָאזעגּפָא
 : .םוא טשינ םענייק

 :רעגערט יד ןיוש םיא ףיוא ןטרַאװ ןטנוא ןוא
 .עמרָאפטַאלּפ יד ןענעדָאלסױא םוק ..?לסָאי ,טגָאזעגּפָא ןיוש --
 טכָאק טרָאד .סקניל ףיוא סעלַאה עקסווָארימ יד וצ קעװַא עלַא ןעייג ייז ןוא

 טרעוװו עילַאה עקסװַארימ יד .תוחיר יילרעלכ ןוא תולוק ןופ רַאװריױו א .טדיז ןוא
 ןגָאמ רעד ןוא .עשראוו ןופ ןגָאמ ןרַאפ טגרָאז יז .טכילפ ריא ןוט וצ דימ טשינ
 עשראוו ןופ ןגָאמ רעד ,סָאטעג ןייק ןוא סרעלטיה ןייק ןופ טשינ סלָאמַאד ךָאנ טסייוו
 רעד ףיא ןייטש ןזומ ייז זַא ,ןסייו סעילַאה עקסווָארימ יד ןוא ךס ַא טגנַאלרַאפ
 .עבַאגפיוא רערעוװש רעייז ןופ ךיֹוה

 תעל תעמ ַא טשינ ןעור סעילַאה עקסוװָארימ יד ףיוא רעלדנעה עשידיי- יִד
 טכַאנײב ןוא ייז ןפיוקראפ גָאטייב .ןפָאלש וצ ןזייווַאב ייז ןעוו ,דוס ַא זיא סע ןוא
 א .גַאט ןקידנגרָאמ םוצ ךיז ייז ןטיירג

 -- טַאקיָאב ןופ ןכַאל רעיוט גנַאגנײרַא םייב סעילַאה עקסווַארימ יד ןופ םירחוס יד
 רימ סָאװ סָאד ןוט וצ ןזייוװַאב ןלָאז םייוג יד זַא -- ייז ןגָאז -- ןעז רימָאל ,זנ ,א
 לָאמַא עקַאט ןוא רעדניק ןכַאמ הנותח ןוא ןענעװַאדוצּפָא טייצ ןבָאה וצרעד ןוא
 ..ךיוא בקעי ןיע קרּפ ַא ןּפַאכנײרַא

 סענַאגילוכ עטּפָאכ ַא ןטרָאג ןשיסקַאז ןכרוד ךרוד ךיז טסייר לָאמליײט רַאנ
 .רעיוט םענרעזייא ןפיוא יירשעג א טימ סױרַא ןלַאפ ןוא

 ףיורעד ,אלימ ,ןיטש ַא ןפרַאוו ייז זַא ןֹוא .ייז ןלָאז ,ןעיירש ייז זַא ,אלימ
 ַײז ןעוו ,רעטסַײרד ןרָאװעג זיא סענַאגילוכ הרבח ןעוו רעבַא .דיי א ךָאד ןעמ זיא
 ןסײרנײרַא טוװרּפעג ןיוש ןבָאה יײז ןעוו ,ּפעק עשידיי ןטלַאּפש ןעמונעג ןיוש ןבָאה
 ןופ ןוא רעױט םענרעזייא ןופ רעגערט עשידיי יד ןבָאה סלָאמַאד ,סעילַאה יד ןיא ךיז
 .ןענעק ייז סַאװ ןזיװַאב וװַאבישזג
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 ןסַאג רעװעשרַאװ

 ןקור סרעגעלש יד יװ טקוקעגוצ ךיז ןוא ןענַאטשעג ייז ןענעז קיאור ,קיאור
 ךיז רעגערט עשידיי יד ןבָאה סלָאמַאד ןוא ..עלא ,עלא סיורא רָאנ ייז ןלָאז .ןָא
 טָאה סע .סױרַא ייז ןענעז טנעה עלָאג יד טימ ,"םילכ ןָא, ,ןיינ .ייז וצ זָאל ַא ןוטעג
 ןזיװַאב רָאנ טָאה ײצילָאּפ יד רעדיײא ,העש עבלַאה א םיוק .טרעיודעג גנַאל טשינ
 -עג סעדנַאב עשינַאגילוכ יד ןבָאה ןָא גָאט םעד ןופ רָאנ .ןרעטשעצ ןוא ןעמוקוצנָא
 .וָאבישזג ןפיוא ןזייוו טשינ ןייבעג רעייז ךיז רָאט רעמ זַא ,טסוװ

 רעױט םענרעזייא ןרַאפ עקשטעב לסָאי רעקנעש רעד טָאה טכַאנ רעד ןיא
 .רעגערט יד ךיז וצ ןדַאלעגנייא

 ,טקנירט -- טגַאזעג יײז וצ רע טַאה -- !טסעג עניימ ריא טנעז טנייה --
 .סושע יד ייז טגנַאלרעד ןוא ,ןדיי

 -- עציײלּפ רעד רעביא טּפַאלקעג רעגערט יד םיא ןבָאה -- לסָאי ,וד ,ונ --
 ..טנעה עטגיילרַאפ טימ ןענַאטשעג טשינ ךיוא טסיב

 טנַאה רעד רעטנוא טמוק סע זא -- ןדײשַאב ןעוועג לסָאי זיא -- עלַאמ ,ונ --
 טָאה עקשטעב לסָאי ןוא -- .סנטייורעדנופ ןייטש ןעמ ןָאק יוװ זיא ,הוצמ אזַא
 :ןעירשעג לוק רוכיש ַא טימ ןוא סעכילעיק עסיורג יד ןסיגנָא ןייא ןיא ןטלַאהעג

 ..ןדיי ,טסעג עניימ ריא טייז טנייה --
 טמירַאב רעקיניוו טשינ ןעװעג רעיֹוט םענרעזייא ןרַאפ זיא עקשטעב לסָאי

 עשידיי יד טמערַאװרעד קנעש ןייז ןיא ךיז ןבָאה גָאטײב .לַאז רעניו רעד יװ
 ןענעז ןלַאקָאל ערעדנַא עלַא ןעװ ,תוצח ךָאנ קיטש א ןיוש ,טכַאניב ןוא ,רעגערט
 סלָאמַאד .טסעג עבושה רָאג ןעמוקַאב עקשטעב לסָאי טָאה .ןסָאלשעג ןעוועג ןיוש
 .םיא טימ ןוא ןראסימָאק-ײצילָאּפ רעוועשראוו יד ןּפַאכניירא ןעלסָאי וצ ךיז ןגעלפ
 -ימָאק עמַאס יד וליפא ,יײז ןגעלפ טפָא רָאג ןוא .םייחל ןטכער םעד ןכַאמ ,ןעלסָאי
 ."לארענעג , רעד ןעמוקעג ןעלסָאי וצ זיא סע ןעוו ,ןגָארטּפָא לענש ךיז ,ןרַאס

 -אוואינעיו לארענעג ןרעלופָאּפ עשראוו ןיא םעד ןפורעג לסָאי טָאה יוזא
 יד טימ יװ רעמ רעבָא ךיז טָאה רעכלעוו ,ןַאמ-רעטילימ רעכיוה ַא ,יקסוװעשַָאגֹולד
 עלַא ײז ןוא רעלטסניק ןוא רעטכיד ערטסַאילַאכ רעד טימ טרבחעג ריציּפָא
 .עקשטעב לסָאי -- ?"דניירפ ןייז , וצ ןריפוצ טגנערבעג טכַאנײב טעּפש

 יד קידנשער רעטיױו ןענעז סע ןוא .ןבילבעג זיא רעױט רענרעזייא רעד
 רעבָא ןענעז סע ,םינוק ןוא סרעפיוקראפ יד ןופ תולוק יד טימ סעלַאה עקסווָארימ
 ייירפ עקילָאמַא יד ָאטשינ רעמ ןענעז סע ןוא ,סעקרעשיפ עשידיי יד ָאטשינ רעמ
 -שטעב לסָאי רעמ ָאטשינ זיא סע ןוא ,רעױט םענרעזייא ראפ .רעגערט עשידיי עכעל
 תולכ ןוא םינתח עשידיי יד ןוא סיקסוועשערעש יד ָאטשינ רעמ ןענעז סע ןוא ,עק
 ,סנָאסנורהא יד רעמ ָאטשינ ןענעז סע ןוא סנדנ ערעייז טימ ייז וצ טשינ רעמ ןעיײג
 -וצנייא סעטתודיגנ רעשזדָאל ןוא רעװעשרַאװ יד ייז וצ טשינ רעמ ןעייג סע ןוא
 .רעטכעט ענייש ערעייז רַאפ ?סעװַארּפיװ, ןפיוק

 .ָאטשינ רעמ ןענעז תוברוח יד ןליפַא .םעלַא םעד ןופ רוּפש ןייק רעמ ָאטשינ
 ןטקיטולבראפ א ןיא טליהעגנייא ,עשראוו עשידיי סָאד ךיא עז ןוימד ןיימ ןיא רָאנ
 עטלא יד ןענעז שידק םעד ןופ רערעהוצ יד ןוא .ןיילא ךיז ףיוא שידק ןגָאז ,תילט
 םעד ךָאנ ןגָאז סָאװ ,עקיצנייא יד ייז ןענעז רשפא ןוא ןטרָאג ןשיסקַאז ןופ רעמייב
 .שידק ןשידיי ןכָאנ ןמא
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 סיל .א

 גורפ .ש

 ןוא םירוסי ןופ ,םוקפיוא ןוא םוקמוא ןופ רוד רעד ,רוד רעקיטנייה רעזדנו
 רוטארעטיל יד טָאה החכש ַאזַא טימ .החכש ןופ רוד ַא ךיוא ,רעדייל ,זיא ,הרֹובג א

 םגה .גורפ .ש רעטכיד םעד יבגל טקידניזעג ,שיערבעה ןיא ייס ,שידיי ןיא ייס ,ןדיי ייב
 יב רעלטסניק ןוא רעביירש ךס א טימ סָאװ סָאד ןעשעג ךעלטנגייא זיא ןגורפ טימ
 טנייה טקנעדעג רצװ ?ןגרעבנסייוו ןוא ןיקסנַא טנייה טנָאמרעד ,לשמל ,רעװ .זדנוא
 סָאװ ,רעקיאזָארּפ ןוא רעטכיד עשיערבעה יד ןוא ?ןענעזייר וליפַא יצ ,ןרָאטקעּפס
 ןיא ןירַא ןענעז רימ ?ָאי ןעד ןעמ טנַאמרעד -- דנַאל ןיא זדנוא ייב ןפַאשעג ןבָאה
 יירד -- רעקיסַאלק ערעזדנוא ןופ סעטַאד יד ןענעכײצּפָא םייב ּפמַאטש ןימ ַא סעכע
 טשינ רעכיז זדנוא טכַאמ גנַאגוצ רעד טָא .ןיוש ןוא ,שיערבעה ןיא ייווצ ,שידיי ןיא
 ןופ ,רוטַארעטיל רעזדנוא ןופ טרעװו םעד טרענעלקרַאפ עיצַאטסעפינַאמ ַאזַא ;רעכייר
 .שידיי ןיא ןוא שיערבעה ןיא גנופַאש-טלעו רעשירעלטסניק רעזדנוא

 וו ,טייהדניק ןייז ןופ םיטרפ רָאּפ ַא טימ ןענעקַאב ךיז ,לכ םדוק ,רימָאל
 ןופ ענייא ,טוק-יװָארבָאב ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא רע :ןיילא סע טלייצרעד גורפ
 ןיהוו ,עינרעבוג רענַאסרעכ ןיא סעינָאלָאק עכעלטפַאשטריװדנַאל עשידיי עטשרע יד
 סָאװ ,שולח ַא דיי ַא ןעוועג זיא עטַאט ןייז .עדייז ןייז וועליהָאמ ןופ ןעמוקעג זיא סע
 ,רע .רעיביירש-ספרָאד א ןרָאװעג רע זיא -- דרע יד ןטעברַאַאב טנָאקעג טשינ טָאה
 ןעוועג זיא רע תמחמ ,"דניק קירעטיצ, ַא ןעוועג עמַאמ-עטַאט ייב זיא ,גורפ ןועמש
 עלעדנעמ יבר .ןבעל םייב ןטלַאהרעד ךיז ןבָאה סָאװ ,רעדניק ףניפ ןופ רעקיצנייא רעד
 .ןפלָאהעג עקַאט טָאה סָאד זא ,סיוא טעז ןוא ,ןָאטעג הליפת םיא ראפ טָאה רעשטיװַאבול
 ענעבירשעג-קיטנעהנגייא ןַא םיא רַאפ טקישעגוצ ,עלעדנעמ יבר ,רע טָאה ןעמעלַא ץוח
 יד ,הרות-רפס ַא ןביירש טזָאלעג טרובעג ןייז ךָאנ טָאה עטַאט סגורפ ןועמש .העמק
 יױװָארבָאב ףרָאד עשידיי עצנַאג סָאד ןוא ,ךעלעטנעמ ענעטעמַאס טיינעגפיוא טָאה עמַאמ
 .הדועס רעד וצ ןעמוקעג זיא טוק

 טנרעל לוש-ףרָאד רעשיסור רעד ןיא .געוו רענעטארטעגסיוא רעד ןיוש טייג רעטייוו
 ןצפופ וצ .יירעביירש ןייש ןוא -- קיטעמטירא ,שיסור ,םידומיל עכעלטלעוו יד רע
 -ערָאה יד ,טוק יװָארבָאב עשידיי סָאד ,עמַאמ-עטַאט ןופ םייה יד רע טזָאלראפ רָאי
 .תילכת ַא ןכוז ןָאסרעכ ןטנעָאנ ןיא קעװַא טרָאפ ןוא -- רעטעברַא-דרע עשידיי ענשאפ

 עשידיי עטהרוחשהרמראפ ןוא עטעוװערָאהראפ יד סימ ףרָאד עשידיי סָאד
 רע סָאװ ,גנומיטש ןוא רעפסָאמטַא יד ,ףרָאד ןשידיי ןופ עילימ יד ,רעטעברא-דרע
 ענייז ןופ ךס א ןיא וויטָאמ רעלאנידראק א יװ זיא ,טּפַאזעגניא טרָאד טָאה
 ןפייר א ןופ ןיש ןגיױא יד טימ .עזָארּפ רעשיטעָאּפ ןוא ןענָאטעילעפ ,סעדאלאב
 רימ .ןרָאי-טנגוי ןוא-רעדניק יד וצ טקילבעגקירוצ רע טָאה רעטכיד ןקידנכוז ןוא
 טגָאז טָא .רעדיל-"רדחג ןוא עשיריטאס ,"עשיטירק, ןעלקיצ ענייז ןיא סע ןריּפש
 -לזמ א ראפ סָאװ ןוא ,ריּפַאּפ סָאד זיא דלעפ ןיימ ,עכָאס ןיימ זיא רעדעפ יד, :רע
 ."רימ ראפ טײרגעגנָא זיא הכרב

 ןרָאי עקילָאמַא סָאװ ךָאד רימ ןסייו .טפירשטנַאה ענייש א טַאהעג טָאה רע
 ךיז טנָאמרעד ריא ."קָארעשטָאּפ; רענייש ַא ,טפירשטנַאה ענייש ַא טײדַאב טָאה
 עעפָאפע סרואינש ןמלז ןופ דלעה ןוא ריבג רעד ,רעבראג רעד עמאיז יו אמתסמ
 סקיפ עקכלמ סמעדייא ןייז ןופ ןרָאװעג ךעלקילגמוא ךעבענ זיא "ןדיי רעוװָאלקש.
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 טא א אטא א אטא א א אטא גורפ .ש

 גורפ זיא ,רעגנוי א רַאג ךָאנ ,קָארעשטָאּפ םענייש םעד קנַאדַא טָא ןוא .קָארעשטָאּפ
 .רעקסעפ רעניבאר רענָאסרעכ ןופ עיראלעצנאק רעד ןיא רעביירש א ןרָאװעג

 יד ןקריוואב טנעקעג טשינ טָאה םיא .געוו ןייז ןעוועג טשינ זיא סָאד רעבָא
 .געו םעד ןגָאלשכרוד ןיילא טזומעג ךיז טָאה גורפ .רעניבאר רענָאסרעכ ןופ הביבס
 "טעווסזאר  ןיא טריטויבעד רע טָאה ,רָאי קיצנאווצ קידנעייז טלא ,1880 רָאי ןיא
 רעשיסור-שידיי רעד ייב ןעמונעגסיוא דלַאב ןבָאה סָאװ ,רעדיל עשיסור עכעלטע טימ
 טָאה רעטעּפש רָאי א רעבָא .רעבײרש תעשיסור-שידיי יד ייב ןוא ץנעגילעטניא
 טזָאלעגּפָארא ךיז ןבָאה סָאװ ,תושיגנ ןוא ןעמארגָאּפ יד טבעלעגרעביא ףיט רע
 ןייז טמערוטשעגפיוא טָאה סָאד .דנאלסור ןיא תוליהק ןוא םיבושי עשידיי יד ףיוא
 ןרָאװעג רעבָא רע זיא ,שיסור ןיא ןבירשעג רעטייו טָאה רע םגה ןוא ,טימעג
 סיוא טקירד סָאװ ,רעטכיד רעד ,ךארּפש רעשיסור רעד ןיא רעטכיד רעשידיי רעד
 .דיחי ןיא ללכ ןשידיי ןופ ןשינעקנעב ןוא םירוסי יד ,ןרעגאב ןוא תוקושת יד

 ןפיוא ןטיש ןעמונעג ךיז ןבָאה סָאװ ,תוריזג עטסיו יד ןוא ןעמָארגָאּפ יד
 ,רעטכיד סלא טירטפיוא ןייז ןופ טייצ רעד ןיא דנַאלסור ןשיראצ ןיא שטנעמ ןשידיי
 םוצ ןנאגוצ ןייז יו ,ץנעדנעט עשירעטכיד ןייז םיא ןיא טרימרָאפעגסױא טָאה
 .ןבעל ןשידיי

 .ןורסח ןייז ךיוא ןוא הלעמ סגורפ זיא סָאד
 יד טכארבעגסיורא רע טָאה ,שיסור ןבירשעג טָאה רע סָאװ םעד ץָארט ,גורפ

 רעדלעפ עדמערפ ףױא קעוװא זיא רע .קלָאפ ןגייא ןייז ןופ ןדייל ןוא ןעמיורט
 טציּפשעגוצ ןייז טפראדעג ןבָאה סָאװ ,ןוויטָאמ ןיא סעמעט ןייק טכוזעג טשינ טָאה ןוא
 ךיז ,טרילימיסא טשינ ךיז טָאה גורפ .םלוע ןשידיי-טשינ ןסיורג א וצ טדנעוװעג ןוא
 טכארבעגקירוצ שיסור ןיא דיל שידיי ןייז טימ טָאה רע ,טרעקראפ ,טשימעגסיוא טשינ
 רעשידיי-שיסור רעד ןופ ןטכיש ןוא ןזיירק עטיירב ןענווועגקירוצ לָאמטּפָא ןוא
 עשיסור יד טסולפנייאאב ןוא טקריװַאב ךיוא רע טָאה דיל ןייז טימ .ץנעגילעטניא
 ןָא .ךיל ןייז ןופ תוחילש יד ,טסנידראפ סגורפ ןעוועג זיא סָאד .ץנעגילעטניא
 ןוא עקיטכיו א טריפעגסיוא שיסור ןיא דיל ןייז טָאה גנונעכערסיוא ןוא הנווכ
 .עיצקנופ עשירעביירש רָאנ טשינ

 ,ךיל ישידיי םוצ גנויצַאב ןייז זיא סָאד !?ןורסח רעד רעבָא זיא סָאװ
 ןייז :טייצ רענעי ןופ ןבעליסקלָאפ ןשידיי םוצ ,שטנעמ ןשידיי םוצ -- רעקיטכיר
 ןוא םענשאפערָאה םעד וצ ,בוט-םוי ןוא ךָאװ וצ ,רעביירש ןשידיי םוצ גנויצַאב
 יד ןופ ןדיי יד וצ ,טוק יװָארבָאב ןופ ןדיי יד וצ ,ןבעל-סקלָאפ ןשידיי ןטקירדעג
 ,עקווינדילז ,עקווהחכות :יו ,ןטעטיּפע עשיריטאס טימ יײז טפור רע יו ,ךעלטעטש
 ןבָאה וטעטיפע יד טָא .ןשינעמענוצ עכלעזא המודכ ןוא עקוועדרפצ ,עקוועניחש
 םולש ןופ יצ עקוועיאדעזָאק סעלעדנעמ ןופ טייקיצראה יד ןוא םעט םעד טשינ
 טשימעג טייקטרעטיבראפ א ןגורפ ןופ סיורא טדער ָאד ..עקוועלירסאק סמכילע
 .רעביא טגעוו טייקילאג יד רעבָא ,טײקטנעָאנ טימ ןעמאזוצ טייקילאג א ,תונמחר טימ
 בילוצ ,ןעגנובעלרעביא עכעלנעזרעּפ בילוצ טייקטרעטיבראפ יד סע זיא רשפא
 סע זיא רשפא ןוא ?סעיציבמא עשירעלטסניק ןוא עכעלשטנעמ עטקידירפאבמוא
 עשיעדיא יד טייצ רענעי ןיא טלעפעג טָאה ןגורפ סָאװ ,םעד ןופ טקודָארּפ א
 טימ ,סָאטאּפ ןלאנָאיצאנ טימ רעדיל ןבירשעג רע טָאה יאדווא ?טיײקטלגילּפַאב
 רעד ,םענאב רעשיעדיא רעד טלעפעג טָאה םיא רעבָא ,ןעגנורעדָאפ עלאיצָאס
 ןופ ןרָאװעג טקריואב זיא רע .ןעמעלבָארּפ ןוא ןגארפ עשידיי וצ גנַאגוצ רערָאלק
 ערעייז ,םַאטשּפָא רעייז גונעג קידנפיירגאב טשינ .,ןעגנוריסַאּפ ןוא ןשינעעשעג
 .ןעגנולקיווטנא ןוא ןסעצָארּפ

 עטסקיסיירד סָאד טשרע םיא טייג סע, :טנָאמרעד רעקיטירק ענייז ןופ רענייא
 ץלא ,ץלא ןוא ,"ןעװעג רעלדָא ןא ךיוא ןיב ךיא, :ךיז ןגעוו טגָאלק רע ןוא רָאי
 א, ,רעטכיד א ןרָאװעג זיא רע רעבָא ."ןביולג ןוא גנונעפָאה ןופ ןעגנוזעג טָאה
 :טרעפטנע רע ןוא "?זיא סָאד סָאװ טסייו ריא, :טגערפ רע ןוא "רעטכיד רעשידיי
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 סיל ,א'

 ..ףדיי יב ררושמ א ןייז וצ טרעשַאב טָאה טָאג ןעמעו ,רעד זיא ןטלָאשראפ,
 ."ןרערט טימ ןוא טולב טימ ןצראה ןיימ ןופ טפירט סע,

 זיא טייקידהריתס ןייז -- ןעגנומיטש ןוא ןליפעג ענייז טפָא ןענעז קידתוריתס
 סָאװ ךאז א ,עעדיא עשירעטכיד יד טלעפעג טָאה ןגורפ לייוו ,ןופרעד ןעמוקעג
 יד ןבעגעג םיא טלָאװ סָאד .טַאהעג קיטיונ יוזא סע טָאה רע יו רעטכיד אזא אקווד
 רעשירעטכיד ןוא רעכעלנעזרעּפ וצ טריפעג םיא טלָאװ ןוא ןביולג ןופ טייקצנאג
 ,תומילש

 םעד ןיא ,ןעגנומיטש ענייז ןופ טייקטלסיירטעצ ןוא ורמוא םעד ןיא ,יוזא ןוא
 ןיא רע טביירש ,ןעלגנארעג עכעלרעניא ןוא ןעלפייווצ ענייז ןופ גנאג ןוא סעצָארּפ
 : ןאמרעגנוי רעקירָאי-קיסיײרד א ןעוועג ךָאנ זיא רע ןעוו ,"דיל-יודיוו, ַא

 ;טייו ץנאג ךָאנ ןייז סע לָאז ,טסיײרט ןיימ זיא סנייא רָאנ,

 ,רעדורב רעבָא ףָאה ךיא -- ןטראוו וצ גנַאל ןוא

 טַײצ עקיטכיל א ןעמוק טעװ סע :ביױלג ךיא

 :רעדיל עטרעמָאיראפ ,עטנייוראפ עניימ ראפ

 ,ץראה עטסנרע ןא ןעניפעג ךיז טעװ סע

 :ןגָאז רימ וצ טעװ סָאװ רעזעל א

 :ץראמש ןייד ּפָא וט ןוא ןרערט יד ּפָא שיוו, --

 ."ןגָארט קיבײא ךיא לעװ ןצראה ןיימ ןיא דיל ןייד

 ץראה ןיא ןפָארטעג טפָא טָאה דיל ןייז ןופ טייקטכייל ןוא טייקשילאקיזומ יד
 ןפורעגרעביא טפָא ךיז טָאה רענעייל ןשידיי ןופ טימעג סָאד ;שטנעמ ןשידיי ןופ
 טימ ,עדריו טימ םיא טקריוואב ,גנומיטש טימ טכױהעגנָא םיא טָאה גורפ .םיא טימ
 -עגסיוא ןוא טייקניש רעד טימ רעיא ןייז טעשטשאלעג ,תובישח רעכעלשטנעמ
 .גנוזיילרעד ןויצ רעטמיורטעגסיוא רעקידתורוד ןופ ,עדנעגעל רעשידיי ןופ טייקטמולח

 ,טייקכעלקריו רעקירעױרט רעד וצ קירוצ סיוטש א םיא סע טיג טָא רָאנ
 סעּפע ,רעירפ יו רערעטיב ןוא רעקידנקירדרעד ךָאנ טרעוװ טייקכעלקריוו יד ןוא
 רשפא ןוא .םיורט םענייש ןופ האנה יד ןענוגראפ טשינ ןיילא ךיז טלָאװ רע יו
 ןוא םיורט ןשיװצ טכיוװעגכיילג יד ןטלַאהפױא םעד ךרוד טלָאװעג גורפ טָאה
 ןעגנומיטש ןופ שימעג אזא ראפרעד ןוא ,עיזַאטנאפ ןוא קיגָאל ןשיוװצ ,טייקכעלקריוו
 יד העביא רעדיל עקיסייב ןוא עשיריטאס זיב טייקכייו רעשיריל ןופ ,רענעט ןוא
 -להק ןוא םירחוס ,רעוטיללכ ןוא רעניבאר -- הביבס רעשידיי רעד ןופ ןטלַאטשעג
 ?רעגרָאזראפ

 טימ ןענישרעד ןענעז סָאװ ,ןטפירש רעדנעב יירד ענייז טציא קידנענעייל
 -ןינ ןיא "ינאפמָאק גנישילבָאפ ורבה, "רעטמירַאב, ותעשב רעד ןיא קירוצ רָאי 0
 ןופ קרעוו יד ןבעגסיורא ןטימ ןרָאװעג טמיראב ,בגא ,זיא ינַאּפמָאק יד) ,קרָאי
 קידנענעייל -- (..םירבחמ יד םעד ןגעוו ןוט ןסיוו וצ ןָא וליפא ,רעקיסאלק ערעזדנוא
 יד ,"רעדיל-ןיצ, יד ,"'רעדיל עשיריל ןוא עשיטנאמָאר, ענייז לָאמַאכָאנ טציא
 לקיצ ןלעיצעּפס םעד ןוא "?רעדיליסטייהיירפ ןוא-רעטעברא, יד ,"רעדיל-תולג,
 סָאוװ ,גנומיטש ןייז ןיא רדסכ םיא רימ ןטיילגַאב -- ?"רעדיל-בוט-םוי ןוא רָאידיינ;
 .גנוקירדרעד ןוא עיסערפעד וצ ּפָארא יז טלַאפ טָא ןוא יז טגייטש טָא

 יואר טשינ ךָאנ זיא סָאװ ,שטנעמ א יװ רענעייל ןשידיי םעד ןעזעג טָאה גורפ
 רעד ןיא .תועט ןייז ןעוועג זיא סָאד ןוא ,עיזעָאּפ ןעמענַאב ןוא ןייטשראפ וצ
 ןשידיי ןטימ טבעלעגטימ ןוא טבעלעג טשינ רע טָאה ןפאש ןייז ןופ טייצ-ילב
 טשינ זיא ןוא דצה ןמ טבעלעג טָאה רע ;ןבעליסקלָאפ ןשידיי ןטימ ,שטנעמ-ןסאמ
 טָאה סָאד .שטנעמ ןשידיי ןופ סעיצארביוו ןוא ןעגנוריּפש-ךות יד ֹוצ ןעגנאגרעד
 ןיא טײקיסעלכַאנ ןוא טײקנזָאלעגּפָא רעסיוועג א וצ ךיוא טריפרעד ךעלניישראוו
 :רעטכיד ןוא דיי ןגעוו ךָאד רע טגָאז טָא .שידיי ףיוא גנופַאש ןייז
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 גורפ .ש

 ,ןײטשראפ דיי א ןעק יװ ,די א סײװ סָאװ
 ) ,ץרעה סרעטכיד םעד ןיא ךיז טוט סָאװ
 ,רעיורט ןייז זיא ךעלקערש יװ ,רעװש יװ ,סיורג יװ
 ?ץרעמש ןיז זיא דנענערב ןוא ףיט יװ

 ּצ

 -- ןרָאא רעקיצכא יד ןיא ןעמָארגָאּפ יד ךָאנ -- גורפ זיא טגָאזעג יװ
 .רעטכיד רעלַאנַאיצַאנ-שידיי רעטסקידנטיידאב רעד ךארּפש רעשיסור רעד ןיא ןרָאװעג

 קורדסיוא ןשיטעָאּפ ןייז ןופ טייקטקעריד יד ןוא ךארּפש ןייז ןופ טייקידתויח יד
 ,"קלָאפ ןטגָאיעג םעד ןופ רעגניז, ןופ עיציזָאּפ רעד ףיוא טלעטשעגקעווא םִיא טָאה
 טשרעהַאב ןבָאה סָאװ ,ןליפעג-שואי יד ןופ רעקירדסיוא ןקידתובהלתה םעד ןופ
 ןלאעדיא עריא ןיא גנושיוטנא רעד ךָאנ ץנעגילעטניא עשידיי יד

 -הלכשה רעד ןופ ןעגנוניישרעד עשיטסירעטקאראכ יד וצ טרעהעג טָאה רע
 רעד וצ ,ךארּפש רעשידי רעד וצ גנוריגענ ריא טימ ךיוא רשפא .,רוטארעטיל
 .שטנעמ-סקלָאפ ןוא ןבעל-סקלָאפ ןשידיי םוצ -- אלימב ןוא ,רוטלוק רעשידיי

 ןלופליפעג ןטכע ןא ןופ ורמוא רעד טרעיהעג םיא ןיא טָאה ךָאד רעבָא
 ןייז טכוזעג טָאה רע .ןגעו ענעטָארטעגסױא ןיא ןייג טשינ ןעק סָאװ ,רעלטסניק
 .שטנעמ-ןסאמ ןשידַײ םוצ געוו

 רעשיסור רעניימעגלא רעד ןיא טָאה גורפ :ןביירטרעביא טשינ רימָאל ,סנקירביא
 רעטכיד רעשיסור א יו טרָא ןייז .טרָא סיורג ןייק ןעמונראפ טשינ רוטארעטיל
 .ןזיירק עשידיי עטריציפיסור יד ןיא ,ערעפס רעשידיי רעד ןיא זיולב ןבילבעג זיא

 עקַאט בור יפ לע ןעגנוזעג גנובערטש רעלַאנָאיצאנ ןופ דיל סָאד טָאה גורפ
 ןסעגראפ טשינ רימָאל ןוא -- רעדיל עשידיי ענייז ןשיװוצ ךיוא רעבָא ,שיסור ןיא
 -- שידיי ןיא ןבירשעג רקיעב רע טָאה ןבעל ןייז ןופ ןרָאי עטצעל יד ןיא זא
 עירעס עצנאג א ןוא וויטָאמ ןלאנָאיצאנ םעד טָא ןופ לָאצ עסיורג א רימ ןעניפעג
 ענייז ןופ דנַאב ןטייוצ ןיא ןיירא זיא סָאװ ,"רעדיל-ןויצ ןעמָאנ ןרעטנוא
 רע טדער ןָאטיייב ןלאיצַאס א טימ ןוא טייקרעטנומ רעד טימ טָא ןוא .ןטפירש
 :"ףיוא ייטש , דיל ןייז ןיא "ןאמערָא רעדורב, םוצ

 ,ןאמערָא רעדורב ,רעביל ןיימ

 ןאראפ זיא סע !ףיוא ייטש !ףיוא ייטש

 ,*עביל ,רעקרַאטש א טָאג א

 ,ךילג עלא ןבעל ןיא טכַאמ סָאװ

 ,ךײר -- םערָא ןופ ,דײרפ -- רעיורט ןופ

 ...רוביג א -- דניק ןטספַאלש ןופ

 ..םיײל ןטענק וצ גונעג ,גונעג

 =. םייהא טפור עמַאמ יד !ףיוא ייטש

 !ןעילפ רעלדָא ַא יװ טסלָאז

 :זַא;הָיז-.טבלוה .רעילב-.א. .גטג .א

 ,ןָאפ עטלא עסיורג ןייד ףיוא ביוה

 ...ןויצ ןופ ןָאפ יד ,ןָאפ יד

 עטנאסערעטניא ןאראפ קפס ןָא ןענעז "רעדיל-ןויצ , עירעס רעקיזָאד רעד ןיא

 ןוא טאמָארא םעד ךיז ןיא ןגָארט ייז .ןשזאמיא ןוא רעדליב ,ןקורדסיוא עשיטעָאּפ

 רעשיסור רעד ןיא רעמ טַאהעג טָאה רע סָאװ ,םזיריל סגורפ ןופ רעפסָאמטא יד

 .ךיל שיסור ןייז ןיא ,ךארּפש
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 טלָאװ ,ךיל שידיי ןייז ןופ ןזילַאנַא ןעיוננעג א טריפעגכרוד רימ ןטלָאװ
 ןבייהסיורא טפראדעג ןַאד ןטלָאװ רימ תמחמ ,טריפראפ טייוו וצ עלעסיב א זדנוא סע
 גנופאש רעשידיי רעקיטייצרענעי רעד ןיא טקעטש רוקמ רעייז סָאװ ,םימרוג ייר א
 טכױהעגנָא זיא סָאװ ,דיל שידיי סגורפ זא ,זיא קיפיונביוא ןעעז רימ סָאװ .ללכב
 טרעו ,רעקיריל ןטכע ןא ןופ טייקשירפ רעראבלטיממוא ןא טימ טלארטשאב ןוא
 ןטלעז טשינ ןוא ןכעלרעסיוא ,םענעפלָאהַאבמוא ןא טימ טקַאהעגרעביא זייוונטייצ
 ןטסעב ןיא ,קיסעמ-טאקאלּפ טגנילק סָאװ ,גנודניב-טרָאװ ןוא קורדסיוא ןלאנאב א טימ
 ןופ טייקיסעלכאנ יד טָא .עמארג ןיא עזָארּפ עשיטסיצילבופ ןימ א יו -- לאפ
 זיא סָאד ןוא .דיל שיסור ןייז ןיא אצמנב טשינ יו טעמכ זיא קורדסיוא ןוא טרָאװ
 ןופ הפוקת א ןגעוו ךיז טדער ָאד זא ,ןעקנעדעג רימָאל .ןייטשראפ וצ רעוװש טשינ
 ןײלא רע טָאה טייצ רענעי ןופ עיזעָאּפ רעשידיי רעד ןיא .קירוצ רָאי קיצכעז טימ
 ןשואמיא עשירעטכיד יד ,םרָאפ יד ןוא ליטס םעד ,ןעלטימ יד ןפַאש טפראדעג
 עכייר א ךיז ראפ טאהעג ןיש רע טָאה שיסור ןיא ןעװ תעשב ,ןקורדסיוא ןוא
 .ןּפעש ןוא ןענרעל טנָאקעג טָאה רע רעכלעוו ןופ ,עיזעָאּפ עקיבראפליפ

 טמוק םעד וצ לייוו ,הביס עקיצנייא יד טשינ זיא סָאד זא ,ךיוא טיפ
 טשרעהעג טלָאמעד טָאה -- טגָאזעג יװ -- סָאװ ,גנויצאב-לוטיב עשיליכשמ ןייז וצ ךָאד
 .גרוברעטעּפ ןיא רעמכָאנ ןוא סעדָא ןיא

 תובישח ןוא טייקסיורג יד ןעזעגנייא גורפ טָאה ןרָאי עטצעל יד ןיא רעבָא
 רעשידיי רעד וצ ,גנופאש רעשידיי רעד וצ טרעטנענרעד ךיז טָאה רע .שידיי ןופ
 ןעועג רעירפ זיא סָאװ סָאד ןוא ,רערימרָאפ ןוא רעױב עריא ֹוצ ,רוטארעטיל
 ,תונמחר ,תונמחר ןיא טלדנאווראפ טציא טרעוװ ,לוטיב טימ ןדנובעג טייקיטליגכיילג
 ןיא םעד ןגעוו סיוא ךיז טקירד ןוא סע רע טגָאז טָא ,דיל ןשידיי ןפיוא ,ךעבענ
 ."ןטפירש עלא, ענייז וצ עדעררָאפ ןייז

 ,ןגרָאמירפ רעקיטכיל ןייד ,גנילירפ רעסיז ןייד זיא ווו .דיל שידיי טנלע ,םערָא,..
 סָאד קישטעפירפ ןפיוא טָאה טַאמ ןוא לקנוט ?ענייד טנגוי עצלָאטש ,עשירפ יד
 טניו רעד טָאה ןדָאל םענעסירעגּפָא ןא טימ .טססוגעג ,טמעטָאעג ,טנערבעג לרעייפ
 -- :טגיוועג עלעגיוו סָאד טָאה טנַאה ערַאד עכיילב א .טּפַאלקעג רעטצנעפ ןיא
 ןוא טלַאק .דיל שידיי םערָא ףָאלש ,עלהמותי ףָאלש ,עלעגייפ קנארק ,ףָאלש
 ."ןעמוקעג טלעוו רעד ףיוא טסיב וד ןעוו ,געט יד ןעוועג ןענעז ץראווש

 ,ליפעג תונמחר אזא טימ ץלא ןוא ,ךָאנ ןוא ךָאנ טגָאז רע יװ םעד ךָאנ ןוא
 ןבעל, :טימ ןגעווטסעד ןופ רע טקידנעראפ ,ךיל ןשידיי ןופ הכרעמ רעד ןגעוו
 .."דיל שידיי םערָא סָאד לָאז ןעגנילק ןוא ןסקאוו ןוא ןעילב ןוא

 ןופ ןוא ןבעל ןשידיי ןופ ןָאפ ןפיוא גנופַאש סגורפ ןצַאשּפָא ןפראד רימ
 טניישרעד .לקניווקוק םעד ןופ .רוטארעטיל רעשידיי רענרעדָאמ רעקידנעייגפיוא רעד
 ,רענָאיּפ א יװ רָאנ ,הפוקת ןייז ןופ רעטכיד רעקיטכיו א יו רָאנ טשינ גורפ
 ןוא ןליופ ,דנַאלסור ןיא עיזעָאּפ רעשידיי רעקידרעטעּפש רעד ןופ רעיײיגרָאפ א יװ
 .עקירעמא

 רעשידיי רעקיטייצטניה רעד ןופ רעגייל-דוסי יד ןופ ןעוװעג זיא גורפ
 -שיטעָאּפ ןוא טלדייאעגסיוא ןא טימ אקווד טשינ רע זיא ןעמוקעג םגה ,רוטארעטיל
 רעבָא ,םָאידיא-סקלָאפ ןוא ןושליסקלָאפ םעד טימ רָאנ ,טרָאװ טרעטיילעגסיוא
 רע יו ןוא ,זרעפ ןופ טײקשידָאלעמ רעד ןיא רעיינאב רעד ןעוועג ךָאד זיא רע
 :רע טָאה ,תודע ךיז ףיוא טגָאז

 ,ןָאצ ןטצעל םעד טימ ,תוחוכ עלא טימ

 ,ןָאגראשז םעד ןסירעג ןוא ןסיבעג

 ,ןעמאמ ןופ ךארּפש עביל יד טייקעג

 ןעמארג טימ טצלַאזעג ,רוזעצ טימ טרעפעפעג
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 טא א אטא א א א א גורפ .ש

 ךייו שטָאכ עלעסיב א יז ןכאמ וצ

 ,חיר ןביל םענעי ןעשודראפ וצ ןוא

 .סעקטַאי רעגרובַאניד ןוא קראמ רענליוו ןופ

 ,עכעלנעזרעּפ ,ענעגייא ענייז ןגעוו ךס ןייק ןבירשעג טשינ טָאה גורפ
 יײז לַפֹוו ףיוא רָאנ רעדיל עכלעזא רע טָאה ןבירשעג ,ןעגנובעלרעביא עמיטניא
 א יו תונמוא ןייז טימ ,הכרעמ רעשירעטכיד ןייז טימ ןוט וצ טַאהעג ןֿבָאה
 םעד וצ עביל ןייז -- ןעגנובעלרעביא עשיגארט ענייז רעבָא .ןדיי ייב רעטכיד
 עקיבוטש ענייז ,ןדנובראפ רעטעּפש ךיז טָאה רע רעכלעװ טימ ,לדיימ ןכעלטסירק
 טכארבעג טשינרָאג רע טָאה - ןעלגנארעג ןוא ןדנאנארעדיוו ענייז ןֹוא ןגרָאז
 ,רעגיטש רעשידיי רעד ,ןבעל עשידיי סָאד זיא דיל ןייז ןופ עמעט יד .דיל ןיא
 ןויטָאמ עשילביב ןופ גנוטכידרעביא ,הלואג ןוא טייהיירפ ךָאנ שינעקנעב יד
 ןעגנולעג טפָא םיא זיא רעדיל-רוטַאנ יד ןיא .רעדיל-רוטַאנ ןוא סעדנעגעל ןוא
 טנעָאנ רע זיא ָאד ךיא םגה ןוא ,ןָאט ןשידָאלעמ ןוא ןטרַאצ א ןעגנערבוצסיורא
 ןגייא ןא טימ רעבָא רע טדער ,דיל-סקלָאפ םענעגנוזעג ןוא ויטָאמ-סקלָאפ םוצ
 .טרָאװ םעראוו ןוא טכע

 ִצ

 ןועמש ןופ ןערנאשז ערעדנא יד ףױא טלעטשעגּפָא טשינ ךיז ןבָאה רימ
 יד ראפ רקיעב ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,ןענָאטעילעפ ענייז יו ,ןפאש סגורפ
 ,ןעגנולייצרעד ןוא ןציקס ענייז :רעטעלבנכַאװ ןוא ןעגנוטייצ עשיסור ןוא עשיסור-שידיי
 ,רעדעפ רעקיסייבישיריטאס לָאמטּפָא ןוא רעפראש א טימ ףױא טערט רע וװ
 ןבעל-רעגייטש ןכעלרעגריב םעד ןוא ןעגנונעדרָא יד טסיימש ןוא טשטייב סָאװ
 ןופ ,עסערּפ רעד ןיא ןטעבראיהסנרפ סגורפ ןעוועג ןענעז סָאד .דנַאלסור ןיא
 ..ןטילעג טפָא טָאה רע רעכלעוו

 ןבעל םעניא טסעג עטפָא רָאג ,רָאג ןעוועג ןענעז םירוסי ןוא ןדיל ןוא
 רעקיצנייא ןייז ןופ טױט רעד ןוא -- טייהקנארק ןוא טנלע ןוא טיונ .רעטכיד ןופ
 טצעל ןייז ןעוועג זיא סָאװ ,גורפ ןועמש טקידנעראפ טָאה יו ןוא .רעטכָאט
 :רעלטייצטימ ןייז ,ןאמשירפ דוד םעד ןגעוו טליצרעד ?דיל טצעל ןייז ?טרָאװ

 עלעכיב עניילק סָאד טגיל טעב ןייז ראפ לשיט-טכַאנ םעניילק ןפיוא,
 ןוא גָאטײב םיא ןיא טרעטעלב רעטכיד רעקנארק רעד ןוא ,ך"נת ןעמָאנ ןטימ
 ענייז ףיוא ןרָאװעג קיפיולעג םיא ןענעז םילהת ןוא לאקזחי ,והיעשי .טכַאנייב
 קיצפופ ןוא סקעז רעד :טייצ רענעי םורא ןעשעג זיא סנ ןימ א ןוא .ןּפיל
 ןופ ,ךארּפש א ףיוא רעדיל ןביירש ֹוצ ןָא גנולצולפ טנייה רעטכיד רעקירָאי
 טבײרש רע .רעטרעװ ענלצנייא רָאנ ,קחודב טסוװעג רעירפ טָאה רע רעכלעוו
 ,טעב ןייז ראפ םיא ייב ךיא ץיז טנװָא ןא ןיא לָאמא ..שיערבעה ףיוא רעדיל
 ןבָאה ןגיוא ענייז .שדוק -ןושל ףיוא טכידעג טשרע ןייז רָאפ רימ טנעייל רע ןוא
 ןבילבעג קירעױרט רע זיא ,ןענעייל טקידנעעג טָאה רע ןעװ רָאנ ןוא ,טנערבעג
 טכידעג סָאד זא .,טגָאזעג םיא בָאה ךיא רעבָא יו .רעכיזמוא ןרָאװעג זיא ןוא
 ליטש רימ רע טָאה ,םיא ןופ טראוורעד בָאה ךיא סָאװ ץלא רעבירא טגייטש
 ?טנַאה יד טקירדעג

 א ןעװעג זיא ןבירשעגנָא טָאה גורפ עכלעװ ,ָאזלא ,ךַאז עטצעל יד
 .שיערבעה ףיוא דיל

 וטפיוא רעד רוטארעטיל רעשידיי רעד ןיא וטפיוא סגורפ ןועמש זיא לכהד-ךס ןיא
 רע טָאה גנאזעג ןוא דיל ךעלמיטסקלָאפ ןייז טימ .רעיינאב א ןוא רענָאיּפ א ןופ
 קירב יד ןעוװעג זיא רע .רוטארעטיל רעשידיי רעד ןיא הפוקת עיינ א טכַאמעגפיוא
 טנכערעגניירא -- גנופאש-סקלָאפ רעקידוװענח ןוא רעוויטימירּפ רעקילָאמַא רעד ןשיווצ
 .רוטארעטיל רעקיטייצטנייה רענרעדָאמ רעיינ רעד ןוא -- רעשינחדב ןוא רעשיליכשמ רעד
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 ינסאי ףלאוו .א

 ווורפ:קילבניירא
 עשיטעאפ יד ןיא

 ןעייטנגראבראפ
 ןפאש סקיווייל .ה ןוֿפ

 ןא ןַארַאפ קידנעטש זיא ןעגנופַאש ענייז ןוא רעביירש א ןופ תונורכז יד ןשיװ =
 יד גנופַאש ןייז ןופ ןרינימילעסיוא טשינ ןָאק רעלטסניק רעד .תוכייש עמיטניא

 עכלעזא .ןעגנועז עשירעטכיד יד -- תונורכז ענייז ןופ ןוא ,ןעגנובעלרעביא עכעלנעזרעּפ
 :ױוװ ,רעלטסניק עסיורג רָאג רָאנ טכארבעגסיורא םרָאפכוב ןיא ןבָאה ןעגנורענירעד
 רעזדנוא ןוא ענייה ךירנייה ,עטעג הר א רָאד ,יקרָאג םיסקַאמ ,יָאטסלָאט וועל
 טַאהעג רָאנ תונורכז ענייז טָאה סָאװ ,ץרּפ .ל .י .(טקידנערַאפ טשינ) םכילע םולש
 טכַאמעג לופ טסָאה -- רימ טגָאז'מ , :ןבירשעג ייז וצ המדקה רעד ןיא טָאה ,ןביוהעגנָא
 ."םיא וצ לסילש םעד ביג ,רעייש םעד

 טפיטראפ קיווייל .ה טָאה ,"עגראטאק רעשיראצ ףיוא , -- ךוב-תונורכז ןייז טימ
 רעשירַאצ ףיוא "ןדייל עגנוי, סקיווייל .עיציניפעד עשיצרּפ יד טַא טרעטיירבעגסיוא ןוא
 סָאװ ,םערוט-טכייל א רעשרָאפ-רוטארעטיל ןוא רענעייל ןראפ ןענעז -- עגראטַאק
 ןפאטע עשירעפעש ענייז עלא ןיא געוו ןשקיווייל םענעגנאגעגּפָא ןגנַאל םעד טזייוו
 ענייז ןיא .רעלטסניק םענופ קרעוו יד ןיא קורדסיוא רעייז ןעמוקַאב ןבָאה עכלעוו
 קרעוו-טּפיוה ןייז ןיא ,סעמעָאּפ עשיטאמארד יד ןיא ,ןעגנולמַאז-רעדיל עקידנעבליפ
 ןיא ביױהנָא ןשיגארט םענעי ןופ ןרוּפש עפיט יד ןפערטנָא ןעמ ןָאק -- "םלוג רעד;
 .ןבעל סקיווייל

 ןקידנלארטשפיוא ןופ טרעטסײגַאב ,ןעגנוגיינ עשירעטכיד טימ לגניי טריטלַאזקע ןַא
 טייקיטכיל-הלואג ןעגנערב קעװא רע זיא ,קנאדעג (ןשידנוב) ןשיטסילאיצָאס-שידיי
 ןיא רעטדימשעג א ,קיווייל ,רע זיא ,ןעיידיא עקיטכיל ענייז ראפ .טלעוו רעד ראפ
 רעד ףױא "שינרעטצניפבש שינרעטצניפ, רעד ןיא ןרָאװעג ןפרָאװעגניײרא ןטייק
 .טייקשירעפעש עשירעטכיד ןייז טלעהעגפיוא טָאה ךשוח םענעי ןיא ןוא עגרָאטַאק רעשירַאצ

 עכלעזַא טימ ןײלַא ןוא קיצנייא קיווייל זיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא
 ןייא ןיא טשינ) רעַײגטימ טַאהעג רעבָא טָאה רע .ןרָאי עגנוי יד ןיא ןעגנובעלרעביא
 -= רעקיַאזָארּפ-רעלטסניק ןשיסור ןסיױרג םעד ןיא :געװיןייּפ םעד טָא ףיוא (טייצ
 ןשירעפעש ןייז ןופ ביוהנָא ןיא זיא יקסװעיָאטסָאד ךיוא .יקסװעיָאטסָאד רָאדָאיפ ןיא
 ףיױא קעוװא ראפרעד ןוא עיידיא רעשיטסילאיצָאס רעד ןופ ןרָאװעג טרירַאב גנַאג
 ןעגנובעלרעביא עכעלנייּפ ענייז .(טיוט םוצ טּפשמראפ ךיוא ןעוועג) עגראטאק רעשיראצ
 ןיא טכַארבעגסױרַא ,טייצ רעזדנוא ןיא קיווייל יו טקנוּפ ,ותעשב יקסוװעיָאטסָאד טָאה
 ,רעלטסניק ייווצ יד ןופ קרעוו-תונורכז יד ןשיווצ ."זיוה-ןטיוט ןופ תונורכז, קרעוו ןייז
 טשינ ןענַארַאפ זיא ,ןטייצ ענעדישרַאפ ןיא עמעט רעבלעזרעד-ןוא-ןייא ףיוא ןבירשעג
 -טלעוו םעניא קוליח רעד זיא סע :רערעפיט-ליפ ַא רָאנ ,דישרעטנוא-טייצ ַא זיולב
 ןיא סילבניירַא ןיא ,ןייּפ ןוא ןדייל ןופ םענפיוא ןיא ,רעלטסניק יַײװצ יד ןופ םענַאב
 ןוא ןטכַארט ןשיװצ דישרעטנוא רעסיורג רעד זיא סע ;עטקינײּפעג יד ןופ המשנ רעד
 ןשיסור ןשיוװצ קוליח רעד זיא סע ,ןשיסור םעד לא גאט ןשידיי םענופ ןליפ
 .ןשטנעמ ןפיוא ןוא טלעװ רעד ףיוא קילב ןשיטעישידיי ןוא
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 ןפַאש סקיווייל .ה ןגעוו :

 ןוא םיחצור ןשיווצ ,עגרָאטאק רעשירַאצ רעד ףיוא גנַאג-טנגוי סיקסוועיָאטסָאד
 ןופ ןטניריבאל עטסרעטצניפ יד ןיא ןעגנירדניירַא םוצ טכַארבעג םיא טָאה ,רעדרעמ
 האנש ןריובעג ןרעװ סע ןכלעוו ןיא ,ךשוח םענעי וצ ןעמוקוצוצ ידכ ,תומשנ ערעייז
 -עּפש ךיז ןלעוװו ךשוח ןשירעכערברַאפ ןיא ןשינעשזדנָאלב עקיזָאד יד .טסול-דרָאמ ןוא
 -פיוא קיווייל טָאה שרעדנַא .רעלטסניק ןשיסור םענופ קרעוו עלַא ןיא ןעלגיּפשּפָא רעט
 .עגרָאטאק רעשיראצ ףיוא ןעגנובעלרעביא ענייז ןעמונעג

 ןעזרעד "שינרעטצניפבש שינרעטצניפ, רענעי ןיא טָאה רעטכיד רעשידיי רעד
 טייקיטכערעג ןוא טייקיטכערעג-טלעוו רעביא ןעלפייווצ ענייז טימ דיחי םעד לכ-םדוק
 ןדייל עשידיחי עכעלנעזרעּפ ענייז .ןדייל עקיטסייג וצ ןעגנערב סָאװ ,ןעלפייווצ ,ללכב
 .ןלָאבמיס עכעלשטנעמ עלאסרעווינוא וצ ןביוהרעד ןקיווייל ךרוד ןרעוו

 ךיא ןרעדליש ןָא קיווייל טביוה טנַאטסערא ןא ןופ ןייּפ-םונהיג עטספראש עמאס יד
 :ּפערט, זדנוא טריפ טנַאטסערַא רעגנוי רעד .עגרָאטאק רעשירַאצ ףיוא ןעגנובעלרעביא יד
 ?שינרעטצניפ רעטנוא שינרעטצניפ ןרעלעק יד וצ רעטנורַא

 יד ןיא ןעזרעד טָאה רעטכיד רעד עכלעוו ,שינרעטצניפ-רעצראק עקיזָאד יד
 עשירעפעש ענייז עלא ףיוא ןטיילגאב ןיוש םיא טעװ ,ןבעל ןייז ןופ ןרָאי-גנילירפ
 ,םלוג םעד ןפַאשַאב טעװ ל"רהמ רעד תצב ןטײרּפש ךיז טעוװ שינרעטצניפ יד .ןגעוו
 ןופ רעײרפַאב יד, ןפערט ךיז ןלעװ טרָאד ןעוו ,"םערוט-רעפניפ , ןיא ןייז טעװ יז
 -ךלאוו ךרוד ."םלוג; רעד ןוא "ץיירק ןטימ ןאמ רעד, ,"חישמ, :"טייהשטנעמ רעד
 טלדנאווראפ ,הליהק ןייז ןופ ןברוח םעד ךָאנ זיא סָאװ ,בר סיווקייל ןייג טעוװו שינרעטצניפ
 .ףלָאװ א ןיא ןרָאװעג

 ןעגנילשרַאפ ןלָאז עגרָאטַאק רעשירַאצ ףיוא ןדייל יד זא ,הנכס ַא ןעוועג זיא סע
 רעקיזָאד רעד ןיא טקיטפערקעג םיא ןבָאה תוחוכ ייווצ רעבָא .לגניי עכַאװש סָאד
 טיקשירעפעש רעשירעטכיד ןייז ןופ גנולַארטשפיוא יד :טייצ-תונויסנ רעקידלרוג
 ןשינעלגנאר ,ןעמעלבָארּפ ענייז טימ ,ללכ ןכעלשטנעמ םעד טימ ןטּפָאהַאב ךיז ןליפ ןייז ןוא
 .ןעגנונעּפָאה ןוא

 ןבעל ןייז ןופ רדס ןקיטכיר םעד ןלעטשוצנייא ןליוו ןקידתונשקע ןייז ףליה וצ
 רע טָאה -- תונורכז ענייז ןיא קיווייל טלייצרעד -- שינרעטצניפ-רעצראק רעד ןיא
 -עגרָאטאק רעד ןיא ןביירש ןיא ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ ,סעמעָאּפ ייווצ יד ןעמונעג ךיז
 ויא טלעוװירעביירש יד, ."חישמ ןופ ןטייק יד, ןוא "םונהיג ןיא המשנ יד, :הסיפת
 ףיט ןעוועג ךיא ןיב ןײלַא ךיז ןיא .טייהיירפ יד יו רעטייוו ךָאנ ,רימ ןופ טייוו ןעוועג
 עלַא הבהאב ךות ןיא ןָא םענ ךיא ןוא ןעמוק טעװ גנודניברַאפ יד זַא ,טגייצרעביא
 ."תונויסנ ערעוװש עניימ

 טימ רָאנ ,טלעוו-רעביירש רעד טימ טשינ רעבָא ,ןעמוקעג זיא גנודניבראפ יד
 -רעצראק רעד ןיא ןפרָאװעגנײרַא טָאה ןעמ ןכלעוו ,רעדרעמ ַא ,קינשזרָאטאק ןטייווצ ַא
 קידלרוג שינרעטצניפ-רעצראק ןוא ןדיײל ךרוד זיא סָאװ ,רעדרעמ ַא ,שינרעטצניפ
 ךרוד טרעװ טלַאטשעג-רעכערברַאפ יד .רעטכיד ןגנוי םעד טימ ןרָאװעג טּפינקרַאפ
 רעד :שינרעטצניפ ןוא טכיל ןופ ליּפש םעניא לָאבמיס-ןטָאש םוצ ןביוהרעד ןקיווייל
 .רעכערברַאפ רעטקינײּפעג רעד ןוא טסילַאעדיא-רעטכיד רעטקינײּפעג

 טגירק רעדרעמ רעד ןעװ ,ןקיוויל ךרוד טמענ רעטיצ רעכעלמייהמוא ןַא
 ןייז טימ לו ,רעדרעמ רעד ,ױע ןוא ,רעטכיד םעד ,רבח:סנדייל ןייז ףיוא תונמחר
 ןקיצנייא םעד טימ ךיז ןעלקיוונייא ןוא ףוג וצ ףוג, ןגייל ךיז --- ןקיווייל ןעמערַאװ ףוג
 סקיווייל ןיא רימ ןענעיײל -- טלָאמעד, ."רעמערַאװ ןייז ןדייב לָאז סע ידכ ,טַאלַאכ
 רעבָא ,הסיפת ןיא לָאמ ןטשרע םוצ טשינ ,בגא ,טריּפשרעד ךיא רכָאה -- תונורכז
 ןראפ דחּפ ,דחּפ ןוא עירעטסימ .ףוג ןכעלשטנעמ ןופ עירעטסימ עלופ יד ,ףרַאש טציא
 שינעסיירפיוא ,ךראמ ,חומ ,הוואת ,רעגנוה ,קיטייוו ,ןרעדָא ,םירבא -- ,ףוג ןימ ןצנַאג
 םירוסי רעביא ןוחצנ ,ףֹוג םענופ גנודנעש ,בייל ןרעביא ץימש ,שינעלעטשנייא ןִיא
 ."בייל ןטעקַאנ ןפיוא ןטייק ןענעז סָאװ ןוא -- -- -- ביל רעביא ןוהצנ ןוא

 קיווייל עכלעוו ,ןדייל ענייז ןוא ףוג ןכעלשטנעמ םענופ עירעטסימ עקיזָאד יד
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 ינסאי ףלָאװ .א
,----- 

 טײרּפשעגסױא ךיז רעטעּפש טָאה ,ןבעל ןייז ןופ גנילירפ ןכעלנייּפ ןיא ?טריּפשרעד, טָאה
 טבעװש עירעטסימ יד .ןטענָאס ןוא רעדיל ,סעמעָאּפ עשיטאמארד ענייז עלַא רעביא
 -בלַאה םענופ המשנ רעד ןיא ןַארַאפ זיא יז ,םלוג םענופ גנופַאשַאב סל"רהמ ןרעביא

 יד :ןוז ןטקינײּפעג ןייז ןגיוא יד רַאפ קידנעטש טָאה רעכלעוו ,םוחנת םענעגוש
 רעדיל יד ןיא ךיז טזייוװַאב ףוג (ןשידיי) ןכעלשטנעמ ןטקיניײּפעג םעד ןופ עירעטסימ
 ?ןקיבײא םוצ רעדיל יד, זיב טייגרעד ןוא "ןעוועג טשינ ךיא ןיב עקנילּבערט ןיא,
 -ןטענָאס םעד ןיא קורדסיוא םוצ עירעטסימ-ףוג יד טמוק טלוב ףרַאש סרעדנוזַאב
 -ך"נּת עקיזָאד יד טָא ."גד סיורג םענופ ןדייוועגניא יד ןיא איבנה הנוי , ץנארק
 עפיט יד ךיז ןיא טָאה ,טרעטיירבעגסיוא שירעלטסניק טָאה קיווייל סָאװ ,עדנעגעל
 "שינרעטצניפבש שינרעטצניפ, רעד ןיא ןעגנובעלרעביא סרעטכיד םעד ןופ ןרוּפש
 .ןרָאי עגנוי ענייז ןיא

 םעד ןוֿפ טייקידתודוס רעד וצ ןעגנַאגרעד קיווייל זיא עירעטסימ-ףוג רעד ןופ
 גנוביוהרעד רעקיטסייג ךרוד ןענעז סָאװ ,תוחוכ יד טימ ןשינעלגנַאר יד וצ ,טסיײיג
 עקיזָאד יד ךיוא .ןטש םעד רָאג ןעניד ןוא ןקעווצ-הלואג וצ ןרָאװעג ןפורעגסױרַא
 ריא ןעמוקַאב טָאה ,טייצ רעזדנוא ןופ םעלבָארּפ עשספרַאש סָאד ,עירעטסימ-טסייג
 ןופ יירד ןייא טסילש סָאװ ,עיגָאלירט-הלואג סקיוויל .ה ןיא גנוריזילָאבמיס עטלוב
 ,ןטייק ןיא חישמ, ןוא "םלוג ןופ םולח רעד, ,"םלוג רעד, -- קרעװ-טּפיױה ענייז

 רעטמולחעגסיוא ןשיוװצ םיכופיה יד :קרעװ יירד עקיזָאד יד ןיא ןשינעלגנַאר עלַא
 -ןייא יד ,םיחישמ עשלַאפ ןוא עתמא ןשיװצ לגנארעג רעד ,טייקכעלקריוו ןוא עיזיוו
 םעניא ןבָאה סָאװ ,רעטכיד םענופ סעיזיוו עלַא יד טָא -- ןטייק ןיא חישמ ןופ טײקמַאז
 ןיא ןעלצרָאװ -- ןעמרָאפ עלאער ןעמונעגנָא טייצ רעזדנוא ןופ לגנַארעג ןלַאיצָאס
 -רעצראק רענעי ןיא .עגרָאטאק רעשירַאצ ףיוא ןעגניבעלרעביא-טנגוי סקיווייל .ה
 קינשזרָאטאק רעד ,רבחיסנדייל ןייז זא ,טקעלּפטנַא ךיז ןקיווייל רַאפ טָאה שינרעטצניפ
 ןופ שיניצ טכַאל ןוא רעכיב טנעייל רע .טסייג ןופ שטנעמ ַא רָאג זיא רעדרעמ ןוא
 רעקיניצ ןוא רעדרעמ רעד טָא ."ארטסוטאראז, סעשטינ ןופ ןוא ןיקסוװעיָאטסָאד ,ןסוזעי
 יד ןגעװ רעטרעוו יד, .גנוזיילסיוא-חישמ ןגעוו ןקיווייל טימ ןריטוקסיד אקווד ליוו
 ןַא ןופ ןפיל יד ןופ ּפָארַא ןעמוק ,טלעװ ןופ ,דיי ןופ ,שטנעמ ןופ תומולח עטסכעה
 עיצקיד רעבלעז רעד טימ ,טייקיגנאלק רעבלעז רעד טימ רעדרעמ םענעכָארּפשעגסױא
 עניימ ןופ יו עקַאט טָא ,ןשטנעמ ןלענימירק טשינ ַא ןופ ןּפיל יד ןופ יװ ,גנונָאטַאב ןוא
 ?"ענייז ןופ שרעדנַא ןענעז ןּפיל עניימ ףיוא רעטרעוו יד יצ .ןּפיל ענעגייא

 ןַא רַאפ טדייל סָאװ ,קינשזרָאטאק רעטדימשעג ןטייק ןיא רעד ,קיווייל .ה
 ןלענימירק םעד טָא ןופ סולפנייא ןרעטנוא ןלַאפרעטנורַא רַאפ ארומ טָאה ,לַאעדיא
 ארומ טָאה רע ,טסילאעדיא רעד סָאװ רעטרעוװ ענעגייא יד טדער סָאװ ,טנַאטסערא
 םיא טימ ןגיל וצ רעדרעמ םעד טימ גנורעטנענרעד רעכעלרעּפרעק רעד ראפ וליפא
 ערעזדנוא טימ ןעמערַאװ ןרעדנַא םעד רענייא ןלָאז רימ, -- טַאלַאכ ןייא רעטנוא
 טפַארק רער רערעטצניפ רעד ןופ טקריװַאב ןרעװ רַאפ קערש עקיזָאד יד ..."םיפוג
 רעד ןיא גנולגיּפשּפָא ריא ןעמוקַאב רעטעּפש ןרָאי טימ טָאה טנַאטסערא ןלענימירק ןופ
 ןייז עיּפשמ ליוו םלוג רעד ."םלוג רעד, עמעָאּפ רעשיטאמארד סקיווייל ןיא ענעצס
 .ןשרעהַאב םיא ןָאק סָאװ ,טפַארק רעיור רעד ןגעק ךיז טרעוו רעכלעוו ,ל"רהמ םעד ףיוא

 טלגיּפש סע עכלעוו ןיא ,סעמעָאּפ עשיטַאמַארד יד ןופ רעפעש רעד ,קיווייל .ה
 שטנעמ ןופ ןוא שטנעמ םעניא דיי םענופ ,ללכ ןֹוא דיחי ןופ לגנארעג רעד ּפָא ךיז
 עכעלנעזרעּפ ענעגייא ןייז טקעלּפטנַא ךוב-תונורכז ןייז ןיא טָאה -- דיי םעניא
 -שיטעָאּפ ןפיט רעיײז ץָארט ,עמארד רעקיזָאד רעד ןיא ןעגנורעדליש יד .עמארד
 ,ןדייל עכעלשטנעמ יד ןענעז סע טושּפ יװ ,טושּפ ןענעז ,םענרַאפ ןשירעלטסניק

 -ןײֿפ טימ ןטכַאלפעגכרוד ,גנודָאלנָא רעשירעלטסניק-ךיוה רעקיזָאד רעד ייב
 ןייז רעטכיד רעד סױרַא טגנערב ,טנַאטסערַא-קינשזרָאטאק ןופ ןעגנובעלרעביא עכעל
 סָאװ ,רעטָאפ ןטימ טיירטש ןייז :ןעזעג וויטקעּפסָארטער טײהנעגנַאגרַאפ עשילגניי
 רערענָאיצולָאװער-שידנוב רַאפ סעצָארּפ ןייז ,טסערַא רעד ,בר ַא רַאפ "ןכַאמ, ןוז םעד ליוו
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 ןפַאש סקיווייל .ה ןגעוו

 ןטדימשעג א ןוז ריא טעז יז ןעוו ,ןעמַאמ רעד ןופ רעצ רעד ןוא עגרָאטאק יד ,טייקיטעט
 .ןטייק ןיא

 ןופ ןפיט עירעלַאג ַא קיווײל ףיױא טלעטש ןעלטיּפַאק עקידרעטייוו יד ןיא
 עטושּפ ןוא לַאעדיא רעיײז ראפ ןדייל סָאװ ,רעכערברַאפ עשיטילָאּפ ,סעקינשזרָאטַאק
 .רעדרעמ

 ,שטנעמ ןקידנדיײל ןוא רעכערבראפ ןופ המשנ רעד ןיא ןיירא טקוק קיווייל ןעוו
 רימ סָאװ ,טייקיאור ןוא טייקרעכיז עשירעלטסניק ענעי ָאטשינ רעטכיד םעד ייב זיא
 טעשזדנָאלב קיווייל רעטכיד רעד ."זיוה-ןטיוט ןופ תונורכז, סיקסוועיָאטסָאד ןיא ןפערט
 םעניא סטכעלש ןוא סטוג ןשיװצ לגנארעג םעד טעז רע ,ןגעוו-המשנ יד רעביא
 .בוט-רצי ןוא ערה-רצי ןשיװצ לגנארעג רעד -- הרוסמ רעשידיי רעד טול ,ןשטנעמ

 ערעדנַא ןקיווייל ייב ןענעז סעקינשזרָאטַאק יד ןופ ןטלַאטשעג ןוא ןּפיט יד ךיוא
 .ןיקסװעיָאטסָאד ייב יו

 ןא ןסָאשרעד טָאה סָאװ ,טסירָארעט א ןופ ןייּפ-סנסיוועג יד טרעדליש קיווייל
 ןכערברַאפ סָאד .רָאטַאקָאװָארּפ ַא זיא רענעי זַא ,קידנעניימ ,דיי ַא ,שטנעמ ןקידלושמוא
 טשינ םיא ןָאק קיוויל ךיוא .ור ןייק טשינ םיא טיג ןוא טסירָארעט םעד טקינייּפ
 ןיא םיא ןפלעה וצ הוכ ְךיא בָאה, :עגַארפ יד ךיז טלעטש ןיײלַא קיוװיײל .ןקיאורַאב
 "? גנולפייווצראפ רערענעלק ןייק ןיא ןיירא טשינ ךימ ךיוא סע טפראוו יצ ?םעד

 יד .ןרידוטש ןוא ןענעייל םוצ ךוב א זיא "עגרָאטאק רעשיראצ ףיוא ,, סקיווייל
 יד ;ןלָאבמיס עכעלשטנעמלא וצ יביוהרעד ןרעוו ןעגנורעדליש-תונורכז עטסטושפ
 טלארטשַאב סָאװ ,טייקנייש רעקיבײא רעד וצ גנַאזעג ַא ןענעז ןעגנורעדליש-רוטַאנ
 .ןייפ רעכעלשטנעמ ןופ הכבה-קמע םעד ךיוא
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 עגנוי יד
 עשיאערבעה

 רוטארעטיל

 רעד ןיא רוד רעינ רעד ןעמוקעגפיוא זיא ןרָאי רעקיצרעפ בױהנָא יד "רו
 ענעריובעג סנטסרעמ ,עגנוי קידנעטשלופ ןופ רוד ַא .רוטַארעטיל רעשיאערבעה
 זיא ןליצ עשירעלטסניק ערעײז ןופ טייקנדישרַאפ רעצנַאג רעד טימ .דנַאל ןיא
 יד :גנוריּפש-סנבעל עטערקנָאק ענייא יד ןעװעג ךעלמיטנגיא עלַא ייז רַאפ
 סע :זיא ,עלַאנָאיצַאנ יו רעמ .דנַאלמײה םענופ ןדָאב םעניא טיײקטלצרָאוװרַאפ
 רעד ןופ ךיז ןסײרּפָא ןסיוועג ַא וצ טריפרעד טָאה סָאד .גנוריּפש-ןסַאר ַא ןעוועג
 ןענעדברַאפ ןימ ַא ןעוועג זיא סע .טסנוק רעד ןיא ייס ,ןבעל ןיא ייס ,עיצידַארט
 ,קינכעט עיינ ַא טרעדָאפעג טָאה סָאד ןוא טײהנעגנַאגרַאפ רעד וצ ןקירב יד
 םענופ גנואיצַאב ערעדנַא ןַא ןוא לַאירעטַאמ םעיינ ןופ בײלקּפָא ,ליטס םעיינ ַא
 -קַארַאכ ןעװעג זיא עלַא רַאפ .טלעו רעטרעדלישעג םיא ךרוד רעד וצ רעלטסניק
 -עפעש םוצ ,טייקכעלקריו יד ןעמענפיוא ןפרַאש ַא וצ ןבערטש סָאד שיטסירעט
 רַאפ ןעװעטנורגרעד ,טייקכעלקריו ןופ ןעמעלבָארּפ יד ןיא ןעגנירדניירַא ןשיר
 .תמא-סנבעל ןטערקנָאק םעד זיירּפ ןדעי

 ןטערקנָאק ןופ טײרדעגסױרַא לָאֿמלײט ךיז טָאה רוד רעקידרעירפ רעד
 רעקעגמוא ךיז טָאה ןוא דנַאל ןופ עמעט ַא טרירעגנָא טָאה ,ןבעל ןטימ רירַאב
 טַאהעג טשינ טָאה רוד רעגנויי רעד .טמַאטש רע ןכלעװ ןופ ,דנַאל םענעי וצ
 סע .םינּפ לא םינּפ ןבעל םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא ןוא וויטקעּפסרעּפ םוש ןייק
 גירק-טלעוו ןופ ןטייצ יד ,הלפעה ןופ ,לגנַארעג ןופ ןטייצ יד ןעוועג ןענעז
 ןיא גרעב יד ןיא עיצַאזינָאלַאק ןופ ןטיצ יד ,ףמַאק"סגנואיירפַאב ןופ ןוא
 יד .,עיזעָאּפ יד יװ קורדסיא רעמ ןבעגעג םעלַא םעד טָאה עזָארּפ יד .בגנ ןיא
 -עטיל א ךױא טגנערבעג ךיז טימ טָאה קלָאפ ןופ ןבעל םעניא טעטױװיטקַא
 -רעד טגיל רוטַארעטיל רעגנוי רעד ןופ טקנוּפרעװש רעד .טײקוויטקַא עשירַאר
 .קיטסירעטעלעב רעד ןיא רָאנ ,קיריל רעד ןיא טשינ רַאפ

 ענייז ךָאנ טיצ ןיילַא רע .רוטַארעטיל רעגנוי רעד וצ קירב יד זיא רהֹזי .ס
 -סיוא רעטסמערטסקע סנעמעוו ,רוטַארעטיל רעשיטסילַאודיװידניא רעד ןופ ןטפַאז
 רעד .ןַאמּפָאש ןוא רענערב ןופ ןטייצ יד ןופ ,ןיסענג ןסינ ירוא ןעוועג זיא קורד
 דעד ןיא יו ליטס םעניא רעמ קורדסױא םוצ ָאד טמוק רעבָא םזילַאודיװידניא
 גנוליײצרעד רעטשרע ןייז ןיא .עכעלטפַאשלעזעג ַא בור יּפ לע זיא עכלעוו ,עמעט
 -רעדַאב יד ןוא דיחי םענופ ןעגנובערטש יד ןשיװצ לגנַארעג רעד עמעט יד זיא
 טריזַאב ןצנַאג ןיא זיא ,טריצודער רָאג זיב זיא עיצקַא יד .ללכ םענופ ןשינעפ
 טלַאהניא ןייק ןייז ןענעק וצ סיוא טשינ טעז רעכלעװ ,טרּפ ןקניניילק ַא ףיוא
 ןעמ ,טלָאװעג טָאה סָאװ ,םענייא ןגעוו ךיז טליײצרעד ַאד .גנולייצרעד ַא רַאפ
 גנודנעוו ןייז .סדרפ ַא וצ דלעפ ןיא טעברַא רעד ןופ ןגָארטרעביא םיא לָאז
 -טפוה רעד רעכלעוו ףיוא ,גנולמַאזרַאפ רענײמעגלַא ןַא ףיֹוא טלדנַאהַאב טרעוװו
 וצ ךיז ןרעקוצמוא ןסָאלשַאב טָאה רע זַא ,טעדלעמ ןוא קיווצ ךיז טיצ דלעה
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 רעד ןיא טשינ זיא גנולייצרעד רעד ןופ טפַארק יד .טעברַא רעקידרעירפ ןייז
 פא ךיז טוט סע סָאװ םעד ןיא ,רעכעלרעניא רעד ןיא רָאנ ,עיצקַא רעכעלרעסיוא
 יד ןיא ןעגנולייצרעד עקידרעטייו ענייז ןיא ךיוא .דלעה םענופ המשנ רעד ןיא
 ףעגנוריּפש ןוא ןליפעג יד רַאפ טקנוּפיטלַאהנָא ןַא יו רעמ טשינ טייקכעלקריוו
 ןוא ץוביק ןופ ןבעל סָאד םורַא טמענ ןעגנולייצרעד ענייז ןיא קיטַאמעט יד
 ףיוא ןוא עיצקַא רעד ףיױא ןסָאגעגסױא טגיל ךָאד .בגנ םעד ןרעבָארעד סָאד ,הנגה
 רעביא רָאנ טביילב רענעײל םעד .טײקטלּפענרַאפ ַא דיר ערעייז ןיא ןשטנעמ יד
 םייב ץנעדנעט עשילַאקיװמ יד .קילָאבמיס עפרַאש ןוא דליב עשילַאקיזומ סָאד
 טפַאהלפיײװצ .ןפַאש ןצנַאג סרהזי ןיא קידנרידיצעד זיא ןטלַאטשעג יד ןענעכייצ
 יד ןייז וצ סעיסנעטערפ טָאה עכלעװ ,"גלקיצ ימי גנופַאש עסיורג סרהזי זיא
 רעד רעבָא ,ףמַאקיסגנויײרפַאב ןופ רוד םענופ ,טנגוי רעקידלארשי רעד ןופ הליגמ
 .ךיז טלעטש סָאװ ,רעקיטפעקס רעשיטסיליהינ ַא יו ָאד ךיז טקעלּפטנַא רעביירש
 עשיגַאלָאכיסּפ יד שטָאכ רעבָא .ןעגנוריּפש עשיטנַאמָאר-שיטָאירטַאּפ יד ןגעקטנַא
 ,רעכיב ענייז עלַא ןיא יװ טקנוּפ ,ָאד זיא ,ענעגנולעג ןייק טשינ ָאד זיא עיצקַא
 ערעיײז ןיא ןשטנעמ יד .טסנוק רעכעלרעדנוו סרהזי ןופ רעביוצ רעד ןַארַאפ
 ,טפַאשדנַאל רעד טימ גנודניברַאפ רעפיט ןיא טנכייצעג ָאד ןענעז ןעגנובעלרעביא
 -ַאטָאנָאמ ןצנַאג ןייז טימ בגנ םענופ בעװעג-רוטַאנ םעניא טבעוװעגניירַא ןענעז
 .טכַארּפ םענ

 טפַאשדנַאל יד זיא טקנופיגנַאגסױא סנעמעוו ,רהזי .ס ֹוצ ץַאזנגעק ןיא
 רעד טקנוּפיסגנַאגסױא רעד רימש הׂשמ ייב זיא ,ףַאשַאב ןופ גנוריּפש יד ןוא
 ןופ ןַאמָאר ןיא ןוא עלעװָאנ רעד ןיא .ןעגנובערטש יד ,םישעמ יד ,שטנעמ
 ,טעברַא יד ,ץוביק רעד ,הביבס עבלעז יד ןַארַאפ ךעלטנגייא זיא רימש השמ
 רעמ ַא ,ערעטרַאה ַא ,טלעװ רערעדנַא ןַא ןיא ָאד ךיז ןעמ טניפעג ךָאד ןוא
 -ןַאפ עשיזיפַאטעמ רעקינייו ןַארַאפ זיא ןעגנופַאש סרימש ןיא .עקינעּפשרעדיװ
 -פױא טרעו עכלעוו ,טייקכעלקריוו רעמ .,ןעגנונא עשיריל רעקינייוו ,קיטסַאט
 רע, ,ןַאמָאר ןטשרע סרימש ןיא .םישוח עטילגעציגנוי טימ ,ףרַאש ןעמונעג
 טשינ ,ץוביק םעניא ןבעל עקיטיײזלַא סָאד ןַארַאפ זיא "דלעפ ןיא ןעגנַאגעג זיא
 יב ץוביק םעד ָאד ןעעז רימ .רעגייטש-סנבעל רָאנ ,ןעגנורעדליש רוטַאנ ןייק
 יד רעביא סעיסוקסיד יד .עיצַאזינַאגרָא ןייז ןופ םינפוא יד ןוא טעברַא רעד
 ןָא ,בגא ךרד יו ןבעגעג ָאד ןענעז ץוביק םענופ ןעמעלבָארּפ עקיטרַאנגיײא
 טבעוו עיצקַא יד .ןרענעשרַאפ וצ ץנעדנעט רעד ןָא ךיוא רעבָא ,ןָאט ןשיטירק
 -נעעג טָאה סָאװ ,ץוביק ןיא רענעריובעג ַא ,ירוא ןכעלטנגוי םעד םורַא ָאד ךיז
 טקעד םיא רַאפ ןוא ףרָאד ןיא םוא ךיז טרעק ,לוש עכעלטּפַאשטריװדנַאל ַא טקיד
 קעװַא טייג רעטָאפ ןייז .ןןרעטלע ענייז ןופ ןבעל עטרעטשעצ סָאד ףיוא ךיז
 ענעפָא ןיא ךיז טרעטנָאלּפרַאפ רעטומ יד ןוא ײמרַא רעד ןיא רעקיליוויירפ סלַא
 -טנַאּפשעג יד .םהרבא רוחב םענדָאמ םעד טימ ןעגנואיצַאב-עביל עמייהעג ןוא
 זיא דיחי םענופ ןבעל םעד ןוא ןבעליץוביק ןכעלטפַאשלעזעג םעד ןשיװצ טייק
 .ךוב םענופ ןטלַאטשעג יד ןיא טײקשיגַארט רעד ןופ דוסי רעד

 ,"ןוז רעד רעטנוא  ןַאמָאר רעטייוצ רעד ךיױא יװ ,ןַאמָאר רעקיזָאד רעד
 גנולייצרעד רעקידנעמוק רעד ןיא טשרע .קידתומלש ןייז וצ ןופ טייו ךָאנ ןענעז
 סע .גיטשפיוא רעקידנטיידַאב סרימש ךיז טקרעמ "טנעה ענעגייא יד טימ.
 "מעט ןסיה ַא סױרַא טזייו רימש ןוא ,טָאטש ןופ רוד ןגעוו ןלעװָאנ יד ןעמוק
 : .רעגײטש-סנבעל ןוא טייקכעלקריו רעקידלּפַאצ רַאפ שוח ,טנעמַארעּפ

 ,"םדו רשב ךלמ, ןַאמָאר רעד קפס ןָא ןיא גנופַאש טציא זיב עטסערג ןייז
 ןופ ןטייצ יד ןיא הנידמ רעד ןופ ןבעל סָאד סױרַא טגנערב רימש ןכלעװ ןיא
 ,םיריזנ יד ,םינהוכ יד .טַארַאּפַא ןשהכולמ םעד ,ףיוה ןכעלגינעק םעד ,ךלמה יאני
 "לד ,םישורּפ ןוא םיקודצ יד ןשיװצ ףמַאק םעד ,ןירדחנס יד ,שדקמה תיב סַאד

 .עירדנַאסקעלַא ןיא םוטנדי םעד ןוא םילשורי ןשיוװצ ןעגנואיצַאב ןוא תומחלמ
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 ןיא .טנַאלַאט ןשירעלייצרעד ןטפַאהלפייווצמוא ןַא טגָאמרַאפ ןוזניסומ לאגי
 םעיינ םענופ גנוקיטלַאטשעג עטכע ןַארַאפ זיא ןעגנולייצרעד ענייז ןופ ךס ַא
 לובֲאפ יד ןוא הביבס רעד ןופ ןעגנורעדליש יד .רעגייטש-סנבעל ןקידלארשי ץרא
 .םישעמ עטגַאװעג טימ טײלגַאב ,ןבעל ןשיצוביק ןופ ןעמונעג סנטסרעמ ,יינ ןענעז
 ףמַאק ןיא ,ןשטנעמ עיינ ןופ ,טלעװ רעיינ ַא ןופ טריבעג רעד יײז ןיא ןַארַאפ
 ןרעוו ,לָאר-טּפױה יד סיוא ָאד ןליפ ןשינרעטנָאלּפ עשיטָארע ,עביל .לגנַארעג ןוא
 טניט רע עכלעװ טימ ,ןעלטימ עשיטסילַארוטַאנ ערַאגלוװו טימ ןבעגעג טפָא
 טצונ ,ןטקעפע עקיליב ךָאנ ךיז טגָאי רעביירש רעד .קיטנַאמָאר עיינ יד ןפַאש וצ
 טגָאמרַאפ רע .ןענַאמָאר-רויטקעטעד עשיטסירוטנַאװַא ןופ ןעלטימ עשינכעט יד
 .ךַארּפש ענייפ א ןוא ןרעדליש ןופ דָאטעמ ןשיטסַאלע ןַא רעבָא

 -רעד ייר .ַא ןעגנַאגעג ןענעז רָאמוה סזזה ןוא סנונגע ןופ ןרוּפש יד ןיא
 יײז ןשיװצ רעטטקידװעעזנָא רעד .עזָארּפ רעשיאערבעה רעגנוי רעד ןופ רעלייצ
 -ַאש עלַא ענייז םעדָאפ רעטױר ַא יו ךרוד טייג רָאמוה רעד .דגמ ןורהא זיא
 -קַארַאכ יד זיא ןעגנולייצרעד עשיטסירָאמוה ענייז ןופ דוסי רעד רעבָא .ןעגנופ
 עשיטסַאלּפ עלעה רע טנכײצ רעכיב עטשרע  ענייז ןיא ןיוש .גנושרָאפ-רעט
 ןענעז סָאװ רעדָא ,ץוביק ןיא ןשטנעמ ןופ ןּפיט ןוא ןדנַאטשוצ טרעדילש ,ןציקס
 ןַאמָאר רעכעלטפַאשלעזעג ַא זיא "ינאו הודח, ךוב סיורג ןייז .ץוביק ןופ סױרַא
 -נָאק סָאד ןריקיטירק וצ סיוא טשינ טדיימ ,טייצ יד ןקיטלַאטשעג וצ טכוז סָאװ
 ןוא סנביולגרעבא ,סוסקול ךָאנ טייקיריג יד ,טָאטש ןיא ןבעל סָאד .עלערוטקנוי
 .ןפוא ןשיריטַאס ףרַאש ַא ףיוא טרעדלישעג ָאד ןרעװ עכלעוו ,ןלייטרואראפ

 -רָאפ זיא סָאװ ,גנודנעוו עלַאקידַאר יד ןעמ טעז רעכיב עטצעל סדגמ ןיא
 עירָאגעלַא וצ רעביא דגמ טייג םזילאער ןרָאלק םעד ןופ .ןפַאש ןייז ןיא ןעמוקעג
 .ַאקפַאק ןופ חסונ ןטיול

 סנעמעוו ,רענמית ַא ,ביבט יכדרמ זיא רעלייצרעד רעשיטסירָאמוה טכע ןַא
 זיא רע .טיײײקלענש רעכעלרעדנוװ ַא טימ טלקיװטנַא ךיז טָאה געוו רעשירעביירש
 ןוא ןּפיט ענייז ןעמרָאפ ןעק סָאװ ,רעטכיד ַא ךיוא רָאנ ,טסירָאמוה ַא זיולב טשינ
 םעד טרעדליש רע .טייקכעלקריו רעטערקנָאק רעד ןופ רעדליב יד טשרעהַאב
 .ףרָאד ןיא טצעזַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדיי רענמית עטשרע יד ןופ רעגייטש-סנבעל
 ןלעטשּפָא סזזה טָאטשנא רעבָא .םתוח ןשיזזה םעד ךיז ףיוא ןגָארט ןטלַאטשעג יד
 עטערקנָאק יד ביבט טיג ,רעגייטש ןשינמית ןופ טייז רעקיטסיײיג רעד ףיוא ךיז
 ,דנַאל ןיא ייס ,םייה רעטלַא רעייז ןיא ייס ,ןבעל רעייז ןופ ןטייז

 עשיטַאמעלבָארּפ סָאד ןפַאש ןייז ןופ רעטנעצ ןיא טלעטש םחש ןתנ
 עגנוי זיירק םוצ רע טרעהעג עיציזָאּפ רעקיטסייג ןייז טױל .ןבעל םעיינ םעניא
 טָאה רעטעּפש .ץוביק םענופ ןבעל םעניא טלצרָאװ ןפַאש סנעמעוו ,רעלייצרעד
 רקיע ןַא דימת זיא עיצקַא יד .זיירק ןגנע ןקיזָאד םענופ ןײגסױרַא טוװרּפעג רע
 -עטכַארט יד ןקעלּפטנַא וצ ךיז טימַאב רבחמ רעד רעבָא ,ןעגנולייצרעד ענייז ןיא
 ןעגנערבוצסורַא ךיז טימַאב םחש ןתנ .עלעוטקעלעטניא סָאד ,ןדלעה ענייז ןופ ןשינ
 רעייז ,טנגי עשירעפמעק יד ןריזירעטקַארַאכ סָאװ ,ןטפַאשנגייא ערעדנוזַאב יד
 ,טפַאשלעזעג רעד וצ ,רוטַאנ רעד וצ גנואיצַאב ,טלעוו עשילַארָאמ ןוא עקיטסייג
 זיא רע זַא ,ןזיװַאב םחש טָאה "םיקיתו ןוכש, ךוב ןייז ןיא .ףמַאק ןוא טעברַא וצ
 .רוטַארעטיל רעשיאערבעה רעגנוי רעד ןיא ןטסילעװָאנ עטסעב יד ןופ רענייא
 ,ןעגנולייצרעד ענייז עלַא ןיא ןַארַאפ זיא סָאװ ,ןעגנונא ןּוא עיצקַא ןופ שימעג רעד
 ָאד זיא עמעט רעד וצ גנואיצַאב יד .סוגפיונוצ ןשינָאמרַאה םוצ ןעמוקעג ָאד זיא
 .שיריל רעמ ,םיטניא רעמ ,טקַארטסבַא רעקינייו

 ןייז ןיא טרעדליש .ןַאזיטרַאּפ ןוא רעטכיד ,רעלייצרעד ַא ,רענווָאק אבא
 ןייק ָאד ָאטשינ .ףמַאק-סטייהיירפ ןוא הלפעה ןופ הפוקת יד 'םינּפ לֹא םינּפ, ךוב
 ןייק ָאד ָאטשינ .ןשינעעשעג יד ןופ רעטנעצ ןיא ןייטש לָאז סָאװ ,דלעהיטּפיױה
 -עעשעג יד ,טנגוי עקידנרעוו-ףייר יד ,ןשטנעמ עטושּפ יד .שינעעשעג עלַארטנעצ
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 רוטַארעטיל עשיאערבעה עגנוי יד

 ,ןַמָאר-קפס ,ךוב סָאד .הרובגיסקלָאפ ןופ דליב עניײמעגלַא טָאד ןפַאש -- ןשינ
 .ףמַאק-סגנואירפַאב םענופ סָאּפע ןַא ןיא טלדנַאװראפ טרעוו ,שזַאטרַאּפער-קפס

 יד .רעכיב יירד ןבירשעגנָא ןעמַאזװצ ןבָאה דנס רדנסכלא ןוא תנוי
 םורַא טמענ סָאװ ,רעדנעב ייווצ ןיא ןַאמָאר ַא ךעלטנגייא ןענעז ייוצ עטצעל
 טימ טייג ןוא ,המחלמיטלעװ רעטייוצ רעד ברע ןליױּפ ןיא טָאטשיץניװָארּפ ַא
 -ארעד םייב תורובג ערעייז ןוא לארשי ןייק הילע רעייז וצ זיב ןשטנעמ יד טימ
 : ;בננ םעד ןרפב

 זיי עמעט יד .ןַאמָאר ןכעלטפַאשלעזעג םוצ טגיונעג זיא בוטרב רךונח
 טימ סיוא ךיז טנכייצ בוטרב .ןבעל םעיינ ןיא םיטילּפ ןופ ךיז ןבעװניײרַא סָאד
 -קעטיכרַא ןוא גָאלַאיד םענייפ ,טייקיאעפ-עיצַאװרעסבא ,טפַארק-סגנורעדליש ןייז
 .טייקכעלקריו עיינ יד ּפָא ךיז טלגיּפש סע רעכלעוו ןיא ,עיצקַא יד ןעיוב ןשינָאט

 םוצ ןעגנַאגעגרעביא זיא ןוא עלעוװָאנ טימ ןבױהעגנָא טָאה ןצינ המלש
 ןעוװעג זיא ןריוװרעסבָא ןייז .שיריל ןוא ךייוו ןעועג רע זיא בױהנָא ןיא .ןַאמָאר
 -ַאב רעמ ץלַא גנורַאפרעד-סנבעל ןייז זיא טייצ רעד טימ .קינייוװעניא ןדנָאװעג
 עשירעלייצרעד ןייז ןרָאװעג רעפייר זיא טימרעד ןעמאזוצ ןוא ןרָאװעג טרעכייר
 רונש ַא רָאנ ,עטערקנָאק ןייק טשינ םיא ייב רעטייו רעבָא זיא עיצקַא יד .טסנוק
 ןַארַאפ ןענעז סע סָאװ ,ףיורעד טקוקעג טשינ .סעיצַאיצָאסַא ןוא ןעגנומיטש ןופ
 עשיטסילאער עטלוב ,ןעגנוטכַאבָאַאב עפרַאש ענלצנייא ןעגנולייצרעד ענייז ןיא
 י-יומ ,ןצעועג ענעגייא עריא טימ ,עשיריל ַא טנורג ןיא טלעװ סנצינ זיא ,םיטרּפ
 .קיגָאל רעשיּפע ןוא עיגָאלָאכיסּפ ןופ רעקרַאטש ןענעז סָאװ ,עשילַאק

 :סנירעלייצרעד ייװצ ןענעכייצרַאפ וצ ךיוא טָאה הפוקת עקיזָאד יד
 ַא ןופ טלקיװטנַא ךיז טָאה לעדנעה .לעקנערפ ימענ ןוא לעדנעה תידוהי
 ןיטסילעװָאנ ַא ןופ ןוא ןיטסילעװָאנ רעלעטבוס ַא וצ ןירענכייצ-עציקס רעשיּפיט
 טכוזעג ןירעלטסניק יד טָאה "סַאג-ןּפערט יד, ןַאמָאר םעניא .ןיטסינַאמָאר ַא וצ --
 רעד ןופ רעטנעצ ןיא .רורחשה-תמחלמ ךָאנ הפוקת רעד ןופ דליב סָאד ןבעג וצ
 סױא ךיז טנכייצ גנולייצרעד יד .תודע ןופ גנוצלעמשפיונוצ יד ךיז טניפעג לובַאפ
 .טייקלעניגירא ריא טימ

 טַײרב ַא זיא י"ַאננַאָאי ןוא לואש, לעקנערפ ימענ ןופ ןַאמָאר רעטשרע רעד
 ןירעביירש יד .עיצידַארט רעשיטסילַאער רעטסעב רעד טול ןַאמָאר רענעטסָאמרַאפ
 שיטַארקָאטסירַא שידיי ַא ןופ גנולַאפעצ ןוא גנולקיװטנַא יד זדנוא רַאפ ףיוא טלקיוו
 ןשינעעשעג ענײמעגלַא יד טימ ןטכָאלפעגכרוד ,דנַאלשטיײיד ןקידמחלמרַאפ ןיא זיוה
 ןעמוקעגרָאפ טרָאד ןענעז סָאװ ,ןעגנורעדנע ןוא ןטקילפנָאק עלַא טימ ,דנַאל ןיא

 יד ןיא עיזעָאּפ רעשיאערבעה רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד וצ קידנעייגרעביא
 ריא ןיא ךיז ןבָאה סע זַא ,ןגָאז טשינ רימ ןענעק ,רָאי קילדנעצ ייווצ עטצעל
 וליפַא רעדָא ,קילַאיב ןופ רוד םעניא יװ ,םענרַאפ ןסיורג ַא ןופ רעטכיד טקעלּפטנַא
 רעשיאערבעה רעד ןופ גנולקיװטנַא יד .םיצולח ןופ רוד םעניא יצ ,רעטלַאלטימ ןיא
 ,ח"מלפ ןופ ,עיצַאזיליבָאמ ןופ ןרָאי יד ןעוװעג ןענעז ,גנוטיידַאב רעטסנרע ןופ ,קיריל
 .הלפעה רעשידלעה ןופ ןרָאי יד ךיוא ןענעז עכלעוו

 ךוב ןייז ןיא דוהנש המלש ןופ ןזרעפ יד ןיא ןַארַאפ זיא רעיורט רעפיט

 -לבארַאפ ןופ רעיורט םעד ןבעגרעביא ןעק רעװ ."רעיורט ןקידנלַארטש ןופ רעדיל,

 -רעדיוװ ןרַאפ ןברק ַא עטסרעייט ערעייז טגנערבעג ןבָאה עכלעוו ,עמַאמ-עטַאט עט

 .רעיורט ןקיזָאד םעד רַאפ קורדסיוא םעד טניפעג דוהנש ?דנַאלמיײה םענופ טרובעג

 דיירפ ,טסיירט רענעגרָאברַאפ טימ טשימעג רעױרט טרעטיצ ןזרעפ ענייז ןיא

 .הרובג רעקידהמשנ ןופ טכיל רעד טימ טלַארטש סָאװ ,רעיורט רעד .ןייוועג ןוא

 ןַארַאפ עיזעָאּפ רעטרעטיילעג ןופ רעמ זיא קסוב ריאמ ןופ רעדיל יד ןיא

 רענעי ןופ ןעמוקעג זדנוא וצ זיא סָאװ ,עיזעָאּפ יד זיא שרעדנַא .הרובג ערעטיול

 ריסא ןַא ,הלֹוג םענייא ןופ םיטש יד ןרעה רימ רעכלעוו ןיא ,גנַאהרָאפ טייז

 ןיא .םירוסי ןוא ןייּפ ןופ הליגמ עקידנעלסיירטפיוא ןַא זיא "גוג אשמ, ןייז .ןויצ
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 םיובנעטכיל ףסוי

 .עריטַאס רעפרַאש ןופ שימעג ַא טימ סָאטַאּפ רעשיכנת רעד ןַארַאפ זיא ליטס ריא
 .סעשירַאטנעמוקַאד ךס ַא ךיז ןיא ןבָאה רעדיל עקיזָאד יד ןיא ןעגנורעדליש יד

 הלש קחצי זיא רעטכיד רוד ןטצעל םעניא עטסטלוב יד ןופ רענייא
 רעד טימ ןדנוברַאפ הפוקת ןייז ןיא רעטכיד ןרעדנַא ןדעי ןופ רעמ זיא רעכלעוו
 קיטַאמעט יד .רעטייו ןוא ןקילַאיב ןופ ךיז טיצ סָאװ ,עיצידַארט רעשיטעָאּפ
 רעדיל ,רעדילי-רוטַאנ םיא ייב ןַארַאפ .עקיטרַאנדישרַאפ ַא זיא עיזעָאּפ ןייז ןיא
 .ןויטָאמ עלַאיצָאס ךיוא יו ,שפנ-תוריסמ ןוא ךיז ןייז בירקמ ןופ

 ןופ טרעטייורעד ךס ןייק טשינ ןײמעגלַא ןיא ךיז טָאה יאנט המלש

 קורדסיוא םוצ רע טגנערב טּפָא רעבָא .עשיסַאלק טפור ןעמ עכלעוו ,עיזעָאּפ רעד
 ןוא טייקכעלקריו ןופ רעטכיד רעד זיא רע .סלעניגירָא ןוא סרעדנוזַאב סעּפע
 -עג ןוא עידָאלעמ עכעלטנגייא יד ,קורדסיא םעד טניפעג ,קיטייצכיילג םולח
 .גנובעלרעביא רעכעלרעניא רעד רַאפ טלַאטש

 טכוז רע .עובלג רימא זיא הפוקת-ח"מלפ רעד ןופ רעטכיד רעשיּפיט ַא
 ןעגנַאלק ןוא ןברַאפ ןופ ךַארּפש רעד טימ טשסינ ךיז טנגונגַאב ,עינָאמרַאהסיד יד
 טשינ ענײײז .ּפָארַא ּפָאק ןטימ ץלַא ןעיירדוצרעביא ןליו רעד םיא ייב ןַארַאפ
 ענעי ןופ ןשינעעשעג יד רַאפ קורדסיוא םעד ןכוז תורוש עדליוו ןוא עשירטעמיס
 טוט לָאמטּפָא .ףמַאק-סגנואײרפַאב ןוא ןברוח ןופ ,המחלמ רעד ןופ ןוויטָאמ ,גצט
 .לובַאפ רעקידתושממ ןָא ,ןפוא ןשירעלייצרעד ַא ףיוא סע רע

 סעמעָאּפ ענייז .םטיר ןעיירפ םעד ןבילקעגסיוא ךיז טָאה רענֹווַאק אבא
 סָאד רעדָא ,רעדלעו יד ןיא רענַאזיטרַאּפ יד ןופ רעגייטש-סנבעל םעד ןרעדליש
 .טיוט ןופ לצוװש רעד ףיוא ָאטעג ןיא ןבעל

 ןעמונעג ןענעז ןיבר רזוע ןופ רעדיל יד ןיא ןלָאבמיס ןוא ןטלַאטשעג יד
 -עלקריוורַאפ ןוא ןשינערַאג ,םולח ןוא טייקכעלקריוו ָאד ןַארַאפ .רוטַאנ רעד ןופ
 .ףַאשַאב ןופ קילבנָא ןיא ליפעג זעיגילער-ףיט ַא סיוא ןקירד ,גנוכ

 -כירפיוא יד ךיז ןיא ןגָאמרַאפ ,קינצוביק ַא ,ןתנוי ןתנ ןופ רעדיל יד ךיוא
 ןברַאפ טרעה רע ,רוטַאנ רעד רַאפ ןמיה ַא ןענעז ,רעױּפ ןוא דרע וצ עביל עקיט
 -סיוא ןופ הגרדמ רעד וצ ךיז ןביוהרעד רעדיל ענייז ןופ ךס ַא .ןעגנַאלק טעז ןוא
 .קיריל-סקלָאפ רעטנכייצעג

 ןקידרעירפ םענופ סנירעטכיד עּפורג רעד ןיא ןָא ךיז טסילש דרו היח
 -בוס זיא לזדנעּפ ריא .גרעבדלָאג האל ,ןייטשגרב הייפ ,רימע אדנא ,לחר יװ ,רוד
 -מַאזרָאּפש רעייז טימ סיוא ךיז ןענעכייצ ,ןברַאפ עלעניגירָא עריא יװ טקנוּפ ,לעט
 .קורדסיוא ןקרַאטש ןוא טייק

 םענופ ןליפעג יד רַאפ קורדסיוא ןקרַאטש םעד ןענופעג טָאה ירוג םייח
 ענייז ןיא רעבָא ,ח"מלּפ ןופ רעטכיד רעד סלַא ןעמונעגנָא זיא ירוג .רעפמעק-הנגה
 רעד ןופ ענעליוהרַאפ סָאד ןוא היוה רעד ןופ ייו רעד ךיוא ןַארַאפ זיא רעדיל
 רענרעדָאמ-רעּפיה רעד וצ גנוגיינ יד ןַארַאפ ןיוש זיא ךוב ןטצעל ןייז ןיא .טלעוו
 .טעטילַאניגירָא סירוג ּפָא רעבָא טכַאװש סָאװ ,קיריל

 ןבָאה עיזעָאּפ רעגנוי רעזדנוא ןיא ןצנעדנעט עשיטסינרעדָאמ םערטסקע יד
 יד ןײמעגלַא ןיא טכוז רעכלעװ ,רמ לאיחי רעטכיד םעד טקעטשעגנָא טשינ
 זירק םעד טרעטיירבעגסיױא רע טָאה סנטצעל .םרָאפ עטקידנערַאפ ןוא ערָאלק
 םגניז רע יו רעמ דיל ןגעוו טדער .ליטס ןשיפָאזַאליפ א ןיא ןדער ןבױהעגנָא ןוא
 .טימעג ןטכע ןוא קיריל רעטרעטיילעג רעד ןופ ןובשח ןפיוא ןוטעג טרעוװ סָאד ןוא

 ןעמונעג רעדָא ,ליטס ןשיטעָאּפ םענעגייא ןייז ךיז טָאה יחימע הדוהי
 רעד טימ ,רַאגלװו ןוא שיאַאזָארּפ טדער סָאװ ,עיזעָאּפ רעשילגנע רענעי ןופ
 ףיא טקעד ,ךַארּפש רעשיטעָאּפ א וצ אקוװד יײז {ניוהרעד וצ הנווכ רעכעלטייד
 -ַארוטַאנ-שיטילַאנַא ןַא טימ רע טוט סָאד .ןעגנוקידיילַאב-סנבעל ןוא שינעליופ
 .דָאטעמ ןשיטסיל
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 רוטַארעטיל עשיאערבעה עגנוי יד
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 ןײק טשינ טלָאמ רע .ימרכ .ט ןופ רעדיל יד ץיא סשיריזנ סעּפע ןַארַאפ
 .ןטײדנָא ןוא ןעקנוװ טימ לופ זיא ,ןטפַאשדנַאל ןֹופ קנעדנָא םעד רָאנ ,ןטפַאשדנַאל

 -סיוא ,טלַאהניא םענופ ךס ַא טנגײארַאפ ךיז דיל ןייז ןיא טָאה ללה .ע
 ףאמטיו טלאוו רעטכיד רענַאקירעמַא ןסיורג םענופ טייקטיירב ןוא םרָאפקורד
 -עלרעביא רעמיטניא ןוא ליפעג ןעמיטניא םעד טימ טשינ ךיז טריסערעטניא רע
 .טייקנייש ןוא ןבעל ןופ דיירפ רעד טימ ,תובחר ןופ גנוריּפש רעד טימ רָאנ ,גנוב

 -ָאענ רעד ןופ ןרוּפש יד ןַארַאפ ןענעז רנביר היבוט ןופ רעדיל יד ןיא
 ןשרעהַאב וצ ןליו רעד םיא ייב ךיז טליפ סע .קיריל רעשטייד רעשיטנַאמָאר
 וצ .סעיזיו עכעלנייועג טימ ךיז ןצענערגַאב טשינ ןוא םיחטשיהמשנ עטיירב
 ,טױט ןוא טכַאנ ,רָאי ןופ ןטייצ עלַא ,ןטפַאשדנַאל-רוטַאנ ןרעהעג קיטַאמעט ןייז
 ,גנובעלרעביא רעשיריל ,עיצקַא רעכעלרעניא רעד רעסיױא .ןרעטש ןוא לגייפ
 ןוא טכיל טימ ,שירעלָאמ ,ןטפַאשנגײא עכעלרעסיוא טימ ךךיֹוא ייז רע טריצַאב
 .קיטנַאמָאר-ָאענ רעד ןופ םינמס עכעלקירדסיוא יד -- ןטָאש

 א ךיוא טָאה רעכלעװ ,סיגפ ןד ןגעוו ןרעװ טגָאזעג ךיוא ןעק סעכעלנע
 .טײקשיטסַאלּפ סָאמ עסיורג

 לבשי-תב ןלַאפעג ליוק רעקידתוירזכַא ןַא ןופ זיא רעטלע ןעירפ ןיא
 עריא טלעװ רעד קידנליײצרעד ,ןביירש ןביוהעגנָא ירפ טָאה יז .רעלושטלא
 -ײרֿפרעד ַא .רעיורט רעפיט ּפַא טגנילק סע עכלעוו ןיא ,ןעגנובעלרעביא עמיטניא
 -רא יד ךס ַא טצונ עכלעװ ,שטיוװַאקידַאר הילד זיא גנוניישרעד עקידנע
 -ַאניבמָאק-טרָאװ עריא ןיא רעבָא .ליטס ןשיכנת ןטלַארוא םעד ,ךַארּפש עשיאכ
 .טלעוו עכעלנעזרעפ סיואכרוד א ,רעפסָאמטַא עשיטעָאּפ ןַארַאפ זיא סעיצ

 רעגנוי רעד ןופ טלַאטשעג יד טנכייצעגנָא סעיניל ענײמעגלַא ןיא בָאה ךיא
 קילדנעצ ייוצ עטצעל יד ןיא ,עיזעָאּפ ןוא עזָארּפ ,רוטַארעטיל רעשיאערבעה
 עלַא ןענעכערוצסיוא טכעלגעמרעד טשינ טָאה טנוויל עצרוק יד זַא ,רָאלק .ןרָאי
 ךיז טניפעג רוד ןקידעבעל םענופ גנופַאש יד רעבָא .רעלייצרעד ןוא רעטכיד
 עוויטקעיבָא עיונעג ַא ןבעג וצ רעוװש זיא סע ןוא גנולדנַאװמוא רעקידנעטש ןיא
 ,טפערט רעפעש עקידעֿבעל ןופ גנולקיװטנַא רעשירַארעטיל רעד טימ .גנורעדליש
 יז ןופ עקינייא ךיז ןבױה ךָאד .גנודנעוו עטעטרַאװרעדמוא ןַא ןָא טמענ יז זַא
 טימ ,רעלטסניק ענעכָארּפשעגסױא יו -- עזָארּפ רעד ןיא סרעדנוזַאב -- סױרַא
 ןריצלָאטש ןעק רוטַארעטיל עדעי עכלעוו
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 טרעכייוו לאכימ

 ןאסלעגרעב דוד
 עומארד ןייז טליפש

 ןַא ןעוועג זיא ןעגנופאש סנַאסלעגרעּב דוד טימ טפַאשטנַאקאב עטשרע 8

 .עשילרעטסיוא
 ןעו ,1926 רעטניו ןַאסלעגרעּב דוד טימ ךיז ךיא בָאה טנעקאב ךעלנעזרעּפ

 ןיא לָאמ עכעלטע ןּפָארטעג ךיז ןבָאה רימ .ןילרעב ןיא ןכָאװ ייווצ טכַארברַאפ בַאה'כ
 םייב ,ךַאנַארג רעדנַאסקעלַא ייב ,'עפַאק ןשינַאמָאר , ןיא טפַאשלעזעג רערעסערג ַא
 םיא ךיא בָאה לָאמניײא .קיציװ ,גולק ,קילעזעג ןעוועג זיא ןָאסלעגרעב .ּפ טַאנעצעמ
 טָאה רע .ףרָאדנעלעצ טָאטשרָאפ-סעליװו רענילרעב רעד ןיא גנוניווו ןייז ןיא טכוזאב
 רעליטש ַא ןופ רעטרַאּפ ןיא גנוניווו-רעמיצ יירד ַא ןעמונרַאפ ןוז ןוא יורפ ןייז טימ
 ןשטייד ןוא ןשידיי ןגעוו ,רוטַארעטיל רעשידיי ןגעוו .גנַאל טדערעג ןבָאה רימ .עליוו
 ,דנַאברַאפנטַאר ןיא רעביירש עשידיי ןגעוו ,ןביירש ןופ קינכעט רעד ןגעוו ,רעטַאעט
 טלייצרעד טָאה רע .ענעגױװעגּפָא ,עטכַארטעגכרוד ,עגולק ןעוועג ןענעז דייר ענייז
 .טעברַאעג רע טָאה ריא רעביא סָאװ ,עמַארד רעד ןגעוו ,םענייז רעטקַאניײא ןַא ןגעוו
 ןעמ עכלעוו ,קידנגערנָא ןוא םענעגנָא עטכַארברַאפ העש עכעלטע ןעועג ןענעז סע
 .גנַאל טקנעדעגרַאפ

 רעקידלרוג סנָאסלעגרעב ןרָאװעג קיטייצ זיא טלמעד זַא ,טסווואב ןעוועג זיא'ס
 ע .ןופרעד םיא ןדערוצּפָא טוװרּפעג טָאה ןעמ .דנַאלסור ןייק ךיז ןרעקוצמוא סולשַאב
 .עגושמ ןוא טנוזעג ,שירפ רָאנ ,שרעדנַא טשינ :טהנעטעג טָאה ןעמ .ןפלָאהעג טשינ טָאה
 רעד ןיא זיולב טשינ ,טלעװו רעשירַארעטיל רעד ןיא עיציזָאּפ עטסעפ ַא טָאה רע
 ןוא רעקיטירק דצמ גנוטכַא רעפיט ןוא גנונעקרענָא סיורג ןופ טסינעג רע .רעשידיי
 ןופ טלַאהעג-שדוח ַא טמוקַאב רע .רעטרעכיזעג ַא זיא בצמ רעלעירעטַאמ ןייז .רענעייל
 יורפ ןייז : רַאלָאד 100 ןופ ףערטַאב ַא ןפורעגנָא טָאה ןעמ -- "סטרעוװרָאפ , רעקרָאירוינ
 -רָאעגנייא ןַא טָאה רע .עיסימ-סלדנַאה רעשיטעיווָאס רעד ןיא עלעטש ַא ףיוא טעברַא
 ןבייהנָא ?ןקילג עיינ ןכוז עשזסָאװ וצ .ןטײקכעלמעװקַאב עלַא טימ הריד עטנד
 תועד ןגָאז סָאװ ,ןשטנעמ ןופ קיגנעהּפָא ןרעװ ?ןןעגנוגנידַאב עײנלגָאּפש ןיא רעדיוו
 ?ייז טסייה ןעמ סָאװ ,ןגלָאפ ייז ןזומ ןיילַא ןוא רעביירש יד

 ןייז ףיט יוװ ,טליפעג בָאה'כ .תוצע ילעב יד טימ ןעוועג םיכסמ טשינ ןיב ךיא
 עשינַאמָאר סָאד .הביבס-רוטלוק רעמעראוו ַא ןיא טקיטיײינעג ךיז טָאה רע .זיא קיטייוו
 זיא טרָאװ סָאד) ןסַאמ עשידיי יד ןטייברַאפ טנָאקעג טשינ םיא טָאה ןילרעב ןיא עפַאק
 ןבעל שידיי טלמעד טָאה דנַאברַאפנטַאר ןיא .(ןכות רעד טשינ רעבא ,טצונעגּפָא
 -הכולמ ,ןגַאלרַאפ-רעכיב ,ןלַאנרושז-שדוח ,רעטצעלבנכָאו ,ןעגנוטייצ-גָאט .טילבעג
 עכעלטפַאשנסיװ ,ןּפיט יילרעלכ ןופ סמוקינכעט ,ןלוש-לטימ ןוא -סקלָאפ ,סרעטאעט
 ןַא ןעמוקעג זיא םישזער ןשיטעיװָאס ןרעטנוא זַא ,טכַאדעג ךיז טָאה סע .ןטוטיטסניא
 ךיז רעביירש רעד טָאה ןילרעב ןיא ָאד .רוטלוק רעשידיי רעד ףיוא גנוטכירפיוא
 יד ןיא "הרשכה, ַא טכַאמעגכרוד רע טָאה .םאזנייא ,טלצרָאװעגסױא ,דמערפ טליפעג
 גאלרַאפ רענליוו סניקצעלק ןיא טריגאדער טָאה רע סָאװ ,"ןאּפש ןיא , ןרעמונ 3 יצ 2
 טריראלקעד ךעלטנפע ךיז רע טָאה עקירעמַא ןוא עּפָאריײא רעביא תועיסנ ענייז ףיוא ןוא
 ןייק ןעװעג הלוע טָאה רע רעדייא גנַאל ךָאנ רעביירש רעשיטעיווָאס רעשידיי ַא יו
 .דנאברַאפנטאר

 יד ןעמוקעגרָאפ רעטַאעטײקסנימַאק רעװעשרַאװ ןיא זיא 1920 לירפא ןט25 םעד
 טנאקַאב ךיוא זיא סָאװ) "רעביט רעד, עמַארד סנָאסלעגרעּב דוד ןופ ערעימער
 ןַאמרעה דוד טָאה גנוריפפיוא יד טריסישזער .("לימטיורב יד, ןעמָאנ ןרעטנוא
 סָאװ ,ןטסיטרַא עשיטַאמַארד עטסעב יד ךיז ןבָאה ןלָאר עקיטכיוו יד ןיא טקילייטאב
 ,רעבױט רעד -- גרעבמאס .א :רענעמ יד ,טגָאמרַאפ טלמעד טָאה עשרַאװ
 ַארַאלק :ןעיורפ יד ,קיב -- ןַאמטָאר .א .,סיצבָאב עלעסָאי -- ןַאמרעדעל .ד
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 עמַארד ןייז טליפש ןָאסלעגרעב דוד

 .קילואי -- רעצלָאה לחר ,עקלײב -- דלעפנעמולב ַאנַאיד ,רתסא -- שטיװַאלַאגעס
 ןוא טריטסיזקע טלמעד טָאה סָאװ ,טפַאשלעזעג-רעטַאעט יד טָאה טימרעד תוכיישב
 זיא ןָאסלעגרעב .רבחמ םעד ןטעברַאפ ,גנוריפפיוא רעד ראפ טלעג סָאד ןפַאשעג
 רעד סָאװ ,עימעדַאקַא ןַא ףיוא ןוא גנולעטשרָאפ א תעב רעטַאעט ןיא ןטערטעגסױרַא
 רעטַאעט ןסיורג ןיא .טנדרַאעגנייא ןבָאה ןייאראפ-ןטארעטיל ןטימ בולק-ןעּפ רעשידיי
 .עקסנאלעיב ףיוא ?ישטשָאװַאנ,

 ןיא ןבָאה רימ, :טגָאזעג .דנאיוצ רע טָאה עימעדַאקַא רעד ףיוא עדער ןייז ןיא
 םולש ,עלעדנעמ -- םינושאר יד .םינורחא ןוא םינושאר רוטַארעטיל רעשידיי רעד
 ןיא ןבעגעגרעביא ןבָאה ייז ,ןסַאמ עשידיי יד טימ טבעלעג ןבָאה ייז -- ץרּפ ןוא םכילע
 ןופ ןבעל סָאד ייברַאפ ןעייג סָאװ ,םינורחא ןוא ,ןסַאמ יד ןופ ןבעל סָאד קרעוװ ערעייז
 ןגיוצעג טשינ סע ןבָאה רימ רעבָא ,ןביוהעגנָא טוג ןבָאה ,םינושאר יד ,יײז ...ןסַאמ יד
 ןכלעוו רעביא ,םוהת ַא זדנוא ןוא ייז ןשיװצ ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סע ןוא ,רעטייוו
 ךיא, :ןושלה הזב רע טָאה טקידנערַאפ ןוא ?..קירב ַא ןפרַאוװוצרעביא רעווש זיא'ס
 רענייא ןיב ךיא סָאװ ,ךעלקילג ןיב ךיא ןוא טלעוו רעד ןופ גנויײנַאב רעד ןיא ביולג
 ."גנויינאב יד טָא טימ סעּפע טימ ןפלעה סָאװ ,יד ןופ

 ,עידוטס-רעטַאעט ןיימ טימ ךיז טריסערעטניאראפ ןָאסלעגרעב דוד טָאה עשרַאװ ןיא
 ןילרעב ןיא רע טָאה ריא ןגעװ טרעהעג .ןרָאװעג ןפַאשעג 1929 טסברַאה זיא סָאװ
 ןיימ טימ תוכיישב עשרַאװ ןיא ןעוועג קירוצ טייצ ַא טימ זיא סָאװ ,ץישוויל השמ ןופ
 "עּפורט רענליוו , רעד ןיא "רעילָאּפָארטסָא עלעשרעה טימ השעמ א, ןייז ןופ גנוריפפיוא
 ,חירה-שוח ןייז טימ .זדנוא טימ טנװָא ןַא טכַארברַאפ טייהנגעלעג רעקיזָאד רעד ייב ןוא
 יד ןופ ןטייקכעלגעמ יד טליפעגסירַא ץישוויל טָאה טקניטסניא-רעטַאעט ןייז טימ
 ןרָאװ .?רעטַאעט-גני, א ןיא ןסקַאװעגסױא רעטעּפש ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ עגנוי
 טשינ רָאג ללכב ,טרימַאלקעד טשינ וליפַא ,טשינ ךָאנ טלמעד הרבח טָאה טליּפשעג
 -רעטַאעט רעייז העש עכעלטע ןליפ וצ ןעוועג גונעג זיא ןצישוויל רַאפ רעבָא ."ןזיוועג,
 עטרעטסיײגַאב ןיא ןענָאסלעגרעב ןלייצרעד ןעמוקקירוצ ןכָאנ ןענָאק ןוצ ידכ ,םעטָא
 .עידוטס רעד ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ ,רעפסָאמטַא רעד ןגעוו רעטרעוו

 עקנַיל יד ןיִא םגה .זדנוא טימ ךיז ןענעגעגַאב טלָאװעג עקַאט ןָאסלעגרעב טָאה
 טרידיסבוס ןרָאװעג זיא עידוטס יד .ןופרעד ןדירפוצ קרַאטש ןעוועג טשינ ןעמ זיא ןזיירק
 זיא יז זַא ,טסווװואב ןעוועג זיא'ס שטָאכ ןוא ,"עגיל-רוטלוק, רעשידנוב רעד ךרוד
 ףיוא םורק טקוקעג ןזיירק ענעי ןיא ןעמ טָאה ,קיגנעהּפָאמוא שיטילָאּפ ןוא שירעלטסניק
 ןופ ןטלַאהעגּפָא טשינ ןגעווטסעדנופ סָאד טָאה ןענָאסלעגרעב .ךודיש ןקיזָאד םעד
 ,זדנוא ןכוזאב

 ןדעי ןלענק ןופ ןערב ןטכער עמַאס ןיא ןטלַאהעג רימ ןבָאה טייצ רענעי ןיא
 זיא םַארגָארּפ רעד .ןעגנוטינעג ,סעיצקעל ,םידומיל טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב טנװָא
 -- טנװָא ןצנַאג ַא ןייז בירקמ .ןריפסיוא טלָאװעג םיא טָאה ןעמ ןוא רעטיירב ַא ןעוועג
 זַא ,ןבילבעג זיא .טנָאקעג טשינ רימ ןבָאה -- טסאג ןביל ןוא ןבושח אזַא רַאפ ןליפא
 ,העש ןייא זיולב קזיה ןבָאה ןלעוו רימ ןוא רעגײזַא 11 םורַא ןָאסלעגרעב טעװ ןעמוק

 זיא סע .רעביירש םעד ןייז וצ םינּפ לבקמ ךעלרעייפ טיירגעג ךיז ןבָאה ןטנאידוטס
 ךעלטקניּפ .ןעמולב טכַארבעג ןבָאה ךעלדיימ .גראווסיז ןוא סקעבעג ןוא ייט ןעוועג
 טשינ רעירפ ןעמ טָאה םַארגָארּפ ןייק .ןָאסלעגרעב ןעמוקעג זיא ףלע ךָאנ טונימ 5
 רעייז ןגעלפ רימ) עידוטס ןיא טסאג רעדעי זַא ,ןעוועג זיא גהנמ ַא .טיירגעגוצ טאהעג
 טכַארבעג טָאה (רעטירד רעד לכה ךס ןעוועג זיא ןַאסלעגרעב ,טסעג ןעמענפיוא ןטלעז
 .ןעגנערברַאפ לסיב ַא ןעמ טגצלפ ןַאד .ךאז ַא ןענעיילרעביא טגעלפ רעביירש א .ןוגינ א

 םיא ןבָאה רימ .םיא ןיא טדנעוװעג ךיז טָאה ,ןענעייל טלָאװעג טָאה רבחמ ַא סָאװ
 ,בנולייצרעד עצרוק ַא טראוורעד רימ ןבָאה ןענַאּפלעגרעב ןופ .טגָאזעג טשינ העד ןייק
 זיא םלוע רעד ,עטעּפש ַא ןעועג זיא טייצ יד .קרעוורעטסיימ עניילק ענייז ןופ סנייא
 ייב טעברַאעג רעדעי טָאה גָאט ןצנַאג םעד) טעברַא רעד ןופ טרעטַאמעגסיוא יא ןעוועג
 .רעביירש ןסיורג ןטימ שינעגעגַאב רעד ףיוא ןטרַאװ םעד ןופ טמיורעגפיֹוא יא ,(ךַאפ ןייז
 ךיילג רע זיא רעטרעוװ רָאּפ עטשרע יד ךָאנ ןוא טליפעגסױרַא ןָאסלעגרעב טָאה סָאד
 .ןענעייל םוצ ןטערטעגוצ
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 ."רעביוט רעד, עמַארד עצנַאג יד רָאנ ,גנולייצרעד ןייק טשינ רע טָאה טנעײלעג

 עידוטסי-רעטַאעט ַא רַאפ .הביס יד ןבעגעגרעביא רע טָאה רעטרעוװ עטושּפ עכעלטע ןיא
 ןעמונעגכרוד טָאה ךימ .יז טליפ ,יז טרעה ,יז טעז רע יװ ,עמַארד יד ןענעייל רע ליוו
 ןייז טנעייל רבחמ ַא יװ ,ןרעה וצ ןעמוקעגסיוא רימ זיא לָאמ ןייא טשינ .לטסערפ ַא
 יו סרענעייל ערעגרע ןייק זַא ,ריפסיוא םוצ ןעמוקעג גנַאל ןיוש ןיב ךיא ןוא .עסעיּפ
 בָאה .(רעגייטש ןיימ ןופ ןרעסישזער : ָאי רשפא לָאמ ַא) ןַארַאפ טשינ ןענעז םירבחמ יד
 יצ ראפ ןענָאסלעגרעב ןטלַאהעג ךיא בָאה ,תמא ןַא סָאװ .טנװָא ןרַאפ טרעטיצעג ךיא
 םירבחמ ףױא רָאנ .טשינ ןָאק רע סָאװ ,סעּפע טימ ןעמירַאב ןלעװ ךיז לָאז רע ,גולק
 .ןגערפ טשינ תוישק ןייק ןעמ רָאט ןעיורפ ןוא

 רעד טָאה ןביוהעגנָא .רעטרעוו ןיא ןבעגרעביא טשינ ךיז טזָאל ,ןעמוקעג זיא סָאװ
 ןיא רעביא טייג סָאװ ,לימ רעקידנלָאמ ןופ קיזומ ,ןוגינ ןטמורבעג ַא טימ רענעיילריפ
 סצלוש רעטסיימ ןשטייד ןטימ ףיונוצ ןָאד ךיז טסיג ןוא רעטעברַא ןופ גנאזעג
 סצלוש ןײרדַא ךיז טסייר גנַאזעג ןוא קיזומ רעקידנברַאטשּפָא רעד ןיא .עקשַאמרַאה
 .רעטרעוו עקידלּפאצ סיצבָאב עלעסָאי סױרַא ךיז ןלייש ,יירשעג רעשירעלעפַאב

 ןיא ןעקנוזרַאפ ןעוועג סָאװ רַאנ .רענעייל רעד ןצנַאג ןיא ךיז טייב םיצולּפ ןוא
 רעטייו טציז רע .גנוגעוואב ןיא ,קימימ ןיא ,ןָאט ןיא ,לדיי קידלּפאצ ַא ןיוש ןוא ןוגינ
 ,קיטנעק עק רע .ןײרַא קיניײו טקוק רע רעבָא ,םיא רַאפ ןפָא לכיב סָאד ,שיט םייב
 טכײל .טליּפש רע רָאנ ,טשינ טנעײל רע ןוא .קינייװנסױא ןופ עזָארּפ יד
 רע .שטיינק ןדעי ,טרָאװ סעדעי ,ןָאט ןדעי סיוא רע טליּפש ,רעּפרעק םעד ןגיובעגרעביא
 עלַא טימ עלצסָאי סע זיא ךָאד ןוא ,תויוועה ןייק טשינ טכַאמ ,טרָא ןופ טשינ ךיז טריר
 העטייוו סָאװ ןוא .טכעוו ןוא טבעל רע יװ ,טייקידמרעוו רעצנַאג ןייז טימ ,סעקוועשטיּפ
 ,טסקַאװ לָאצ רעייז ןטלַאטשעג ענייז ןיא ןיײרַא רענעייל רעד ךיז טליּפש רעמ ץלַא
 רעטרעוװ עכעלטע טגָאזעגסױרַא .ןשזַאנָאסרעּפ עיינ ץלַא ןופ טלבירג ןוא טלביווש סע
 .טייקכיג רעשיפצרגָאטאמעניק טימ ּפָא ךיז ןטייב רעדליב .ןרָאװעג ןדנווושרַאפ ןוא
 .ןויטַאטישטער ,םינוגינ ,קיזומ ןשיװצַאד ןוא

 .טונימ וצ טונימ ןופ טסקַאװ גנורעדנווורַאפ רעזדנוא .םמותשנו להבנ ןענעז רימ
 ןסקַאװ ןגיוא ערעזדנוא רַאפ .ןעמעטע וצ ךיוה טשינ ןגאוו רימ .טפַאגרַאפ ןציז רימ
 ףיז ַא ןעמוקאב ייז .סָאד רָאנ טשינ ןוא .טולב ןוא שיילפ ןעמוקַאב ,ןטלַאטשעג יד סיוא
 עמַארד רעד ןופ תוהמ רעלַאיצָאס רעד .רָאלק ןרעוו ןעגנַאהנעמַאזוצ .ןיז ןכעלרעניא ןַא
 טפעשעגסיוא רבחמ רעד טָאה ןפוא ןוויטסעגוס ןוא םענייפ ןטלעז ַא ףיוא .ךיז טקעלּפטנַא
 'רַאפמוא .עסעיּפ רעד ןופ ןכות ןשילַאקיזומ ןוא ןשירָאיטקַא ,ןשיעדיא ןצנַאג םעד
 -- עשילַאקיזומ יא ,עשיגָאל יא קיטייצנייא ,סעיצאנָאטניא ענייז ןעוועג ןענעז ךעלכיילג
 .טלאטשעג רעדעי ַא רַאפ ערעדנא

 ךוזַאב ןקידתופתושב ַא ףיוא ןטנאידוטס יד ןבָאה קירוצ טייצ רעצרוק ַא טימ
 ןאמרעה דוד .גנולעטשרָאפ עטוג ַא רעייז ןעוועג זיא סע .רעטַאעט ןיא עסעיּפ יד ןעזעג
 ןוא ןשירעסישזער ןייז ןופ עטסנעש ןוא עטסעב סָאד טגײלעגניײרַא ריא ןיא טָאה
 ןטלַאטשעג עטסעפ ןפאשעג ןבָאה ןטסיטרַא יד .טנעלאט ןשירָאיטקַא-לעיצנעטָאּפ
 רעזדנוא ןיא טפושיכעגסרַא טציא טָאה ןָאסלעגרעב סָאװ ,רעדליב יד וצ רעבָא
 .ןעמוקעג טשינ סָאד זיא ,עיזַאטנַאפ

 רעד טימ .ןרָאװעג ןדנווושרַאפ זיא ערעזדנוא טייקטריוורענעד יד ןוא טייקדימ יד
 ןליּפש םעד וצ ,ןיינ -- ןענעייל םעד וצ טרעהעגוצ ךיז רימ ןבָאה גנונַאּפש רעטסערג
 ייב ןָא ךיז ןדניצ סָאװ ,ךעלרעייפ ענעי ןזיוועג ךיז ןבָאה רערעהוצ יד ןופ ןגיוא יד ןיא
 .ערעייז ןעוועג ןענעז ןלָאר עלַא ןוא .ןלָאר ?ערעייז , ןרעה ייז ןעוו ,ןרָאיטקַא

 עגר ַא טָאה ,טקידנערַאפ טָאה רע ןעוו .סייררעביא ןָא טנעיילעג טָאה ןָאסלעגרעב
 -ַאװארב ַא .זוַאלּפַא רעדליו ַא ןסירעגּפָא ךיז טָאה ןַאד .טייקליטש עטיוט טשרעהעג
 רעטייוצ א ,רענייא טָאה ןַאד .ןטָאי עטרעטסייגאב ,ענעסירעגטימ ,עגנוי ןופ ןשטַאּפ
 ןַא רַאפ טײקרַאבקנַאד ןופ ןעלמַאטש ַא ןעוועג זיא סע .רעטרעוו רָאּפ ַא ןגָאז טוװרּפעג
 ,גנובעלרעביא רעקרַאטש ךעלנייוועגרעסיוא

 א. 8 02
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 גנוריסאפ א
 (גנולייצרעד)

 -ַארַא עקידרעטייוו ןופ ןוא עיריס ןופ ,ןדרי ןופ ,םירצמ ןופ ,ןצענערג עלַא ירא
 טימ ןוא ןּפיל יד ףיוא ַאללַא ןופ ךורּפש ןטימ תונחמ ןגָארטעג ךיז ןבָאה רעדנעל עשיב
 ןקידמַאז ןופ טכַאװעגפיוא ןבָאה בגנ ןיא ןענײלּפ יד .ןדנעל יד ףיוא רעסעמ ןפרַאש
 סנקלָאװ טמערוטשעגפיוא ןבָאה סנגָאװ-רעצנַאּפ יד ףיוא תולייח עטגָאיעגנָא יד .גרַאטעל
 ,טלבריוועג קידנרָאצ ןבָאה ןטניוו-רבדמ עקידרעייפ יד ,ןיסמח רעקיאילג רעד .ביוטש
 תושמשה-ןיב ןופ רעמעד ןטימ טלקנוטעג טָאה גָאטנטימניא .דרע ןוא למיה טלעטשראפ
 ,לַאטעמ ןטצייהעגנָא טימ רעמינּפ יד טירבעג ןוא

 ,ןוָאר ענעבָארגעגסױא יד ןיא ןפרָאװעגרעדנַאנופ ןענעז רעפמעק-ח"מלּפ יד
 -טנַאה ןוא ןענעטס טימ טנפָאװַאב ,ךעלגרעב עקיזדלעפ רעטניה טקעטשרַאפ רעדָא
 ןבעגוצרעביא טרעהעגפיוא טשינ ןבָאה ןענָאפעלעט-דלעפ ןופ רעלדניברַאפ יד .ןטַאנַארג
 דרע ןופ ןמיס ןייק טשינ ןעמ טעז ןגיוא יד ראפ .בַאטש-רידנַאמָאק ןופ ןלָארַאּפ יד
 טימ ןגָאי ןטניו .שטשיוװסעג-םידש טימ ןליוק ןעילפ ּפעק יד רעביא ןוא ,למיה ןּוא
 -ח"מלּפ יד ןופ םישוח יד ,רעכעלזָאנ יד ןיא ,ןגיוא יד ןיא טכירק דמאז רעד ןוא יָאוועג
 דרע רעד ףיוא ךיז ןרַאש סע ,ךיז טכַאד טָא .תויח ייב יו טפראשראפ ןענעז רעפמעק
 -עמ טימ ךיז ייז ןפרַאװ טָא ,ןגיוא ענעדנוצעגנָא יד ןיא םס טימ ןטלַאטשעג-רעבַארַא
 .רעפמעק עקידנרעיול יד ףיוא סרעס

 טיק רעד ןיא טרעדילגעגנייא ןענעז ,ץוביק ןופ םירבח ייווצ ,לאיחי ןוא ינעב
 -טריוו-ץוביק ןיא טעברא עכעלדירפ טריפעגסיוא ייז ןבַאה טלמונַא .רעפמעק יד ןופ
 ,סרעגירק ןיא טלדנַאװרַאפ ייז טָאה גנוײטשטנַא-הנידמ רעד ןופ לַאנגיס רעד .טּפַאש
 ןופ םירבה ןענעז לאיחי ןוא ינעב .םיטבש'רעבַארַא יד ןופ ףױלנָא םעד ןגָאלשוצּפָא
 ןטעדנירגעג-יינ םעד ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז םירבח יו ןוא ,ןליוּפ ןיא םייה רעטלַא רעד
 ,הציחמ רעטייוו ַא רעטניה ,ןצרַאה ןיא ףיט רעבָא ?ָאי ,םירבח ךיז טכוד .בגנ ןיא ץוביק
 ןעינעב בילוצ עדווירק ענעשָאלעגסיוא טשינ ַא לאיחי טגָארט

 זרבח ןייז וצ גנואיצַאב רעקידהנושמ רעד טָא וצ ןלאיחי ןעוועג םרוג טָאה רעוװ
 טימ םינּפ ןוילָא ןופ סיורא ןענייש סָאװ ,ןגיוא עמערַאװ עיורג טימ לדיימ ַא ,הניד
 וא ,ץוביק ןיא עקיצנייא ןייא ןַא ןעוועג טלָאװ הניד יו דארג .טייקסטוג ןוא המכח
 םיא טכייו הניד זא ,רעבָא טליפ לאיחי .קעווא יוזא רע טברַאטש ריא ראפ רָאנ
 .טרָאװ טוג ןייק םיא ראפ טשינ טָאה ,סיוא

 טריצלָאטש יז זא ןוא ןשקע ןליטש א ראפ ץוביק ןיא ןטלַאהעג ןהניד טָאה ןעמ
 יז .רעּפוק רעלעקנוט יו ןטכיולעג טָאה סָאװ ,רָאה עטזיורקעג ּפָאק םענייפ ריא טימ
 טדיימ יז ןוא -- ןרעייפ ריא םורַא טגיילעצ לאיחי זַא ,םישוח עריא טימ טליפעג טָאה
 טגָארטראפ יז ?גנוי רעד טָא ,ןרָאי עריא ףיוא טגיילראפ ךיז רע טָאה סָאװ .סיוא םיא
 יד טימ ּפָאק ןרעװװש ןטרַאּפשעגניײא ןוא עצײלּפ רעלופ רעד טימ רוחב םעד טשינ
 ייב ןסקַאװ ּפָאק ןפיוא רָאה ענעסקַאלפ סלאיחי .דניר ַא ייב יו ,ןרעיוא ענענַאטשעגּפָא
 א ןיא ריא טנָאמרעד לעטשעג ןייז ןוא ,טשרַאב ַא יװ ,קיזיּפש ןוא טרַאה םיא
 .רענלעז ןעמַאזכרָאהעג

 ראפרעד טָאה לאיחי ןוא ,רבח סלאיחי ,ןעינעב וצ קיטליגכיילג טשינ דארג זיא הניד
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 טגנערבעגסיורא טשינ רע טָאה יאדווא .ינעב רבח ןייז וצ תומוערת ךיז ןיא ןגָארטעג
 .ץרַאה סָאד ןסעגעג ךיז ליטש ןוא ןטילעג טָאה רע .ליומ ןטימ םיא רַאֿפ

 טשינ רע זיא גולפ ןיא ?ןהניד ייב ןעוועג ןח-אשונ ינעב ױזַא טָאה סָאװ טימ
 ,עקידהמשנ א ,הרובג ערעדנא ןא טגָאמראפ רעבָא טָאה רע .לאיחי יו רוביג אזא ןעזועג
 ,יולב ןיא ךיז ןעלגיּפש םינּפ ןכעלגנעל ןיא ןגיוא יד ןוא ,רעטכארטראפ ,רעליטש א זיא רע
 טָאה רע .גנאג ןיא םיא ייב ךיז טגיוו ןרעטש ןטרעלקרַאפ ןכיוה ןפיוא רעביוש רעד
 ,שער ןָא .ץוביק ןיא ןטעברַא ערעװש עלַא וצ טפַאשטנעק ןוא תואיקב ןזיװעגסיורַא
 -עגפיורַא םיא ףיוא טָאה ןעמ סָאװ ,ןבאגפיוא עלַא טריפעגסיוא רע טָאה ,ךיז טציהעג טשינ
 ,טגייל

 טגנַאפ סָאװ ,רעשיפ א יו טקנוּפ .גיוא ןַא ןפרָאװעג ןעינעב ףיוא טָאה הניד

 -עג ענעסקאלפ יד רעטנוא ןגיוא יד .טסעמרַאפ ןסיורג ַא ןיא טליּפשעגסױא ןעזעג ךיז
 -ליטשעגנייא טשינ רעד .רעייפ טימ ןעילג וצ טרעהעגפיוא טשינ ןבָאה ןעמערב עטכיד
 ןפיא ןגָאלשעגסױרַא לָאמעלַא טָאה ןצרַאה ןיא טנערבעג טָאה סָאװ ,םַאלּפ רעט
 ןבעוושייבראפ ןעזרעד טָאה רע ןעוו ,ּפָאק םעד ןעיירדקעווא טגעלפ רע .םינפ ןטלטיוראפ
 שינעגייוש א טימ טרעצנַאּפראפ ןעגנאגעגמורא זיא ,גנאג ןקידװעליּפש ריא טימ ןהניד
 .תונשקע רעקידנריוי ןוא

 ֹא

 לעפַאב ַא ןעמוקַאב רעפמעק יד ןופ טייק ענעפרָאװעצ יד טָאה ןעניגאב ןיא
 ןלאפעג רעדיוו ןוא ןפָאלעג ןענעז ינעב ןוא לאיחי .סיורָאפ ןגעװַאב ךיז ןוא ןפיירגוצנָא
 יײז .טרעהעגפיוא טשינ טָאה ּפעק יד רעביא ןליוק יד ןופ ןעיָאו סָאד .דרע רעד וצ
 -ַארַא ןסירעגכרוד ןבָאה סע ווו ,געוו םעד ןּפָאטשראפ וצ הנחמ רעד טימ ןפָאלעג ןענעז
 ַא סעּפע זַא ,טליפרעד רַאפעג-רעייפ םעד ןיא טָאה לאיחי .סנגָאװ-רעצנַאּפ עשיב
 סיוא ךיז טּפעװ ןוא טדניוװשרַאפ סע .ןעינעב טימ טציא םיא טדניברַאפ חוכ רערעכעה
 רעד .םִיא וצ ןגָארטעג טײצ א טָאה רע סָאװ ,קיטייו רעקידנגאנ רעד ןצרַאה ןופ
 ,עדייב ייז ןפיול טָא .דנוב ןקירעטיצ ןטפַאהרעױד א ןיא רעביא ךיז טצלעמש קיטייװו
 ןדמאז יד .ןעלבריוו ןבױהעגנַא רעדיו טָאה טניו רעד .ןרילראפ טשינ ךיז ןרָאט יז
 עצראווש א .רענוד ןקידארומ א ןבעגעג סע טָאה לָאמַאטימ ןוא ןגיוא יד ןיא ,םינפ ןיא ןטיש
 ןקידנביוטרַאפ ַא טימ ןָאטעג לקַאוו א ךיז טָאה דרע יד .טקעדעגנייא ןעמעלא טָאה עראמכ
 ךלַאב .ןגייוש טקיטכעדראפ טקיטשרעד ַא טימ ןרָאװעג ליטש זיא עגר א ףיוא .ךארק
 -- - יירשעג רעכעלרעמָאי ַא טרעהרעד ךיז טָאה

 יד ןיא ,ךיוב ןיא טעדנוװרַאפ זיא רע .טולב עשזולַאק ַא ןיא ןגעלעג זיא לאיחי
 ןסירעצ סלאיחי ןדנובעג קיטסַאה ןוא עברָאט ןופ ןשזַאדנַאב טּפעלשעג טָאה ינעב .סיפ
 .טליטשעגנייא טשינ ,טמָארטשעג טָאה טולב סָאד .בייל

 ..ייבראפ ןיב ךיא ,ייבראפ ןיב ךיא -- טרעמָאיעג לאיחי טָאה -- ינעב ,יוא--
 ןוא סעקראב יד ףיוא ךיז וצ ןלאיחי ןקידנצכערק םעד טּפעלשעגפיורא טָאה ינעב

 ךרוד .טרָא ןרעכיז א וצ ,ראפעג ןופ רעטייוו סָאװ ,רעכיג ,תוחוכ עטצעל יד טימ ןגָארטעג םיא
 ,טכיל עשטשוטמ ַא ןגָאלשעגכרוד לָאמַאטימ טָאה למיה-ןיסמח םעניורב ןטרימשראפ םעד
 טרעטנענרעד טָא .ּפישזד א ןגיולפעג זיא ןדמאז יד רעביא ןטייוורעד ןופ .הנבל קפס ,ןוז קפס
 יד יו טליפרעד םיצולּפ טָאה ינעב .תֹוחוכ עטצעל יד ןיוש ןענעז סע .ייז וצ ךיז רע
 ןלאיחי טימ טזָאלעגרעטנורַא ךיז ,ןָאטעג לקַאװ ַא ךיז טָאה רע .סיוא םיא ןעייג תוהוכ
 םוצ ,רענעקנורטרעד א יו ,ןעקנוזעג ןוא םעטָא ןָא ןגיל ןבילבעג ,דרע רעד ףיוא
 -- -- -- טנורנּפָא

 דֹא
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 גנוריסַאּפ ַא

 טָאה ץוביק רעד .םענייא ןדעי רַאפ קיסעמכיילג טלייטעגוצ טשינ זיא לרוג רעד
 זיא סע רעװ .גירק-סגנואיירּפַאב ןופ ןשינעעשעג יד ֿםֹורַא ךס ַא רָאג טליײצרעדנָא ךיז !

 ךישממ זיא ןוא ץנערק-רעבראל טימ ןעגנָאהַאב ,עטכיעעג רעד ןיא דלעה ַא ןבילברַאפ
 ןפיוא טצירקעגסיוא זיא רעדיוו ןעמָאנ סנעמעוו ןוא ,ןבעל ןכעלדירפ ןיא טעברַא ןייז
 -קנעדעג יד ןיא ןעמענ יד טנָאמרעד ןעמ ןוא ןדלעה ענעלאפעג יד ןופ ןייטשרָאמראמ
 .געט

 זיװעגסיױרַא טָאה סָאװ ,ןַאמרעגני רעטמיורטרַאפ רעלעדייא רעד ,ינעב
 ַָאטשינ גנַאל ןיש זיא רעיפ ןופ ןלאיחי ןעװעטַארוצסױרַא חוכ ןכעלריטַאנרעביא
 לאיחי ןיא .קַאלשיץרַאה א ןופ ןלָאּפעג טלָאמעד זיא רע .ןדלעה עקידעבעל יד ןשיװצ
 זיא ךאלמ רעטוג רעד .רעלעטיּפש יד ןיא סעיצַארעּפָא יד ןעגנַאגעגכרוד זיא רעדייװ
 .ןבעל ןשיצוביק ןיא ןטלייהעגסיוא ןא טריפעגקירוצ םיא ןוא סנּפָאקוצ ןענַאטשעג םיא
 טקניה רע ןשטנעמ עטנוזעג עלַא יװ ץנַאג ןבילבעג זיא רע זַא ,ןגָאז טשינ ןעק ןעמ
 .שיט רעטנידעגסיוא ןַא יו --- ךיז ףיוא טגָאז רע יװ -- ךיז טלקַאװ ןוא רעטנוא

 טָאה יז .שדוח ןטסקעז ןיא ןעוװועג הניד זיא קילגמוא סָאד טריסַאּפ טָאה סע ןעוו
 ןטולב יד ןדנוצעג ךעלנייּפ ןוא ברַאה יוזא טָאה סָאװ ,רעצ םעד טעװעמַאטעג ךיז ןיא
 .תויח ןוא םטיר טימ טריסלוּפ טָאה ןוא דייװעגניא ריא ןיא לשפנ סָאד טקעװעג
 ןכָאנ -- ?ינעב ,ןבעגעג ןעמָאנ ַא םיֹא יז טָאה ןרָאװעג ןריובעג זיא דניק סָאד זַא
 ,ןטַאט

: 

 רָאי יוזא ,טרובעג ריא ןופ גָאטרָאי םעד טרעייפעג רָאי ןדעי טָאה הנידמ יד
 ןופ ןכירטש ךס ַא טנשריעג טָאה רע .טלא רָאי ןעצ לזמ טימ ןיוש זיא ינעב .רָאי ךָאנ
 ,רעדניק עלא יװ רעפיטש ןייק טשינ זיא רע .טמיױרטרַאפ ,ןגיוא עיולב עבלעז יד ,ןטַאט
 ןגיוא יד .גנאג ןיא קידװעליּפש ױזַא טשינ ןיוש זיא הניד .קנַארק לָאמ וצ לָאמ ןופ טרעוו
 טָאה רָאה ּפָאק רעד .לָאמַא יו המכח רעבלעז רעד טימ ןלַארטש וצ טרעהעגפיֹוא ןבָאה
 טסיירט ַא ןעוועג ריא רַאפ זיא ינעב .רעמיש ןעיורג ַא ןעמוקַאב ,הארמ יד ןרָאלרַאפ
 .ןבעל ןיא טלַאהניא ןַא ןוא

 .טַאהעג הנותח גנַאל ןופ ןיוש ןבָאה רעטלע סלאיחי ןיא ץוביק ןופ סעטרבח עלַא
 םעד ןזָאלראפ וצ טרעלקעג רע טָאה לָאמ ךס ַא ."קוור , רעטלַא ןַא ןבילבראפ זיא לאיחי
 ראפ החונמ םוקמ ַא ןעניפעג רע טעװ ווו רעבָא ,טָאטש ןיא ןענעדרָאניײא ךיז ןוא ץוביק
 .ץרַאה ןייז ,ןבעל ןייז ןבעגעגקעװַא רע טָאה ץוביק ןיא ָאד ?ןבעל ןכָארבעצ ןייַז

 םיא ןשיװצ זא ,סעיזוליא עטכאדעגסיוא טימ ןייגמורא ןעמונעג רע טָאה סנטצעל
 םיא וצ ךָאנ טעוו יז .הנוילע החגשה רעד ןופ דנוב א טבעוװעגסיוא זיא ןהניד טימ
 ,רע יו טקנוּפ ,טײקמַאזניא ריא ןיא סיוא ךיז יז טבעל ןרָאי ליפ ױזַא .ןייגקירוצ
 ?תמא טשינ

 רע .רעטסיירד ןרָאװעג זיא רע .םישעמ וצ ןסיוטשעג םיא טָאה שינעדערנייא יד
 -עג ןוא טעברא ריא ןופ טרעקעגקירוצ ךיז טָאה יז ןעוו ,ןלעטשּפָא רעטּפָא יז טגעלפ
 -עגרעבירא ןיוש רע זיא זייווכעלסיב .ןעיײרעדױלּפ עקיניזמוא עבלעז יד לָאמעלַא טדער
 -יטכיר יד טשינ טגָאמרַאפ רע זַא טליפ לאיחי רעבָא ,רעמיצ ריא ןופ לעוװש יד ןטערט
 .טפַאשטניירפ עתמא ןַא ריא טימ ןּפינקרַאפ וצ םעדעפ עק

 ןוא ריזח ןייק ןייז טשינ ןעק יז ,ןלאיחי וצ טקערָאק ןעוועג הניד זיא הליחתכל
 רע סָאװ וצ טסייוו יז זא ןוא קעדָאּפס ַא ןעיירד וצ ןרעהפיוא ריא לָאז רע ,ןגָאז םיא
 .ןטיזיוו ענייז טימ טליצ

 -עגרָאבראּפ ןייז ןהניד ראפ ןטלַאהַאבסיוא ךָאד זיא ןצראה ןיא ןלאיחי ייב ןוא
 ןיוש ,ןבעל ןבילבעג ןיב ךיא ,םימשה ןמ טרעשַאב זיא סע ,הניד ,ךָאד טסעז :שטנוװ רענ
 רעטכיװעג ערעוװש טימ םיא טגיל שטנווו רעד טָא ."ָאי, ףיוא ןסילשַאב טסלָאז טייצ
 ...ןפיל ענייז וצ טשינ טייגרעד ןוא -- ןצרַאה ןיא ףיט

 .ןייז ןטרָאד טגעלפ ינעב ןעוו ןהניד וצ ןעמוקוצניירא ןטימעגסיוא טָאה לאיחי
 רעייפ ןופ ןלאיחי טעװעטַארעג טָאה אבא רעד זא ,םיטרּפ עלַא טסוװעג טָאה דניק סָאד
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 סעוויר .א
 טי, י.י =

 טָאה רע סָאװראפ םרוג רעד זיא רע סָאװ ,לביאראפ ַא םענעי וצ ןגָארטעג טָאה רע ןוא
 טימ טדערעג טָאה לאיחי ןעוו ,רעדיװרעד ןעוועג םיא זיא סע .אבא םעד ןרױלרַאפ
 .אמא רעד

 סָאװ ,רענעלּפ יד וצ רעטש ַא ןעינעב םעניילק םעד ןיא טליפרעד טָאה לאיחי
 טימ סקעלּפמָאק רעבלעז רעד רעביא םיא ייב ךיז טרזח'ס .ןגָארטעגמורא ךיז טָאה רע
 רע זיא סָאװ -- !"ינעב, ַא רעדיו -- ינעב :קירוצ רָאי קילדנעצ א טימ יװ ,ןהניד
 ןרָאװעג טפָארטשעג זיא רע סָאװ -- טעדאיעג ךיז רע טָאה -- דניק סָאד ,קידלוש ךעבענ
 ?טײקמַאזניײא רענעכָארבעצ ןייז טימ

 רעד ןיא ןעוועג טשינ זיא ינעב ןעוו ,ןהניד ןפערט וצ טריניבמָאק ןיוש רע טָאה
 טעברא ריא ןופ ןרעקמוא ךיז טגעלפ יז ןעוו ,געוו ןפיוא ןגלָאפראפ ריא רעדָא ,םייה
 ,ןיזַאגַאמ ןיא

 טמוק סָאװ ,ןשטנעמ םענעכָארבעצ םעד ףיוא טַאהעג תונמחר יז טָאה לָאמ ךס ַא
 ,ןדנוו סמענעי ןליײה יז ןעק ױזַא יו ?ריא בילוצ ?ןעמעוו בילוצ .ץוביק ןיא ּפָא ַאד
 ?ןרָאװעג טלייהרַאפ טשינ ןענעז ענעגייא עריא ןעוו

 טָאה סָאד ןוא ,ריא םורַא ךיז ןרעטנַאלּפ סלאיחי ןעוועג רעדיוורעד ריא זיא סע
 -עלַא רַאפ לָאמנייא םיא טעװ יז .ץוביק ןיא ןתוליכר ענעדישרַאפ וצ טגנערכעג ןיוש
 טָאה יז .ןבָאה הנותח םיא טימ טעװ יז זַא ,תעגושמ סָאד ּפָאק ןופ ןגָאלשסױרַא לָאמ
 רעדנַא ןַא טימ ןעײרדקעװַא ךיז טגעלפ ,ןענעגעגַאב וצ ךיז םיא טימ ןטימעגסיוא
 .טרַאװעגּפָא ריא טָאה רע ווװ ,געוו םעד טימ טשינ ,טעברַא רעד ןופ עקשזעטס

 -רַאפ ַא ןיילא ןעגנאגעג זיא יז ןעוו ,םיצולּפ ריא רַאפ ןסקאווסיוא טגעלפ לאיחי
 ךיז ןבָאה ןגױא עריא ןיא .טלמוטעצ םיא רַאפ ןייטש ןבילבעג זיא יז .עטרעלק
 ?ךיז טימ רעדָא ?םיא טימ דיילטימ יז טָאה .ןרערט טלעטשעג

 םוצ ריד לָאז ךיא טסליוו וד -- ןָאטעג גָאז ַא םיא יז טָאה -- ,לאיחי רעה --
 ..?ןבעל סָאד ןעװעטַאר לָאמ ןטייווצ

 רעטקידלושרַאפ ַא יו ױזַא ,דרע רעד וצ ןגיוא יד טזָאלעגרעטנורַא טָאה לאיחי
 אי, :טרעפטנעעג ליֹומ רעווש ַא טימ רע טָאה

 ..טשינ ךיא -- ןָאט וצ ןעוועג לגוסמ סָאד זיא ינעב רָאנ --
 .טירט עכיג טימ םיא ןופ טיירדעגקעװַא ךיז טָאה יז
 עלַא ןיא קיטייו ןקידנגָאנ ַא קידנליפרעד ,טפעלּפעג ןייטש ןבילבעג זיא לאיחי

 ןקידװעליּפש ריא טימ םיא ןופ ךיז טרעטייוורעד יז יו טקוקעגכַאנ טָאה רע .רעדילג ענייז
 ףיוא טכַאלש עקילָאמַא יד ןגיוא ענייז ראפ ןָאטעג לדניווש ַא לָאמַאטימ טָאה סע .גנַאג
 טשינ םיא טעװ רענייק -- דלעפ ןפיוא ןיילא רענייא ךיז רע טעז טציא .ןדמַאז יד
 ...רענייק ...ןעװעטַאר
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 רעגאזראוו .ש

 פארא
 ףיש רעד וופ

 .דרע יד ןשוק ןלַאפעג טשינ רע זיא ,ףיש רעד ןופ פָארא זיא ןירג רעב א
 סָאװ ,טייקטגערעגפיא רעכעלרעייפ ןופ ,גנושַארעביא ןופ ןמיס ןייק ךיוא

 וצ ןעװעג טשינ ןרעב ףיוא זיא -- ענעמוקעג-יינ ןופ רעמינפ יד ףיא ךיז טקרעמ
 רעד ףױא ןוא העיסנ רעד רַאפ גנַאלרכָאװ :סשרעדנוװעג םיא טָאה'ס .ןענעקרעד
 יא םיא טָאה סָאװ ,קנַאדעג ַא טלקניפעג ָאי ,רעסעמ ץיּפש ַא ףיוא ןוז יװ ,טָאה ףיש
 ץנַאג טָאה ןירג רעב .ןייז וצ הלוע סולשַאב םעד טקרַאטשעג יא ,טרעטיצעגפױא
 ראפ דחפ רעד טשינ ךיוא ,רעביפ-עזייר ןייק םתס טשינ זיא סָאד זא ,טסווװװעג טוג
 םענעי ןופ ,קיסיירדנואנינ ןצניינ טניז םורָאװ .ְךיז ןענעדרָאנײא ןענעק טשינ
 -- רָאי ןעצ טקנוּפ -- טנייה זיב ,גוב םעד רעבירא זיא רע סָאװ ,רעבמעטפעס
 ןופ ןרָאװעג ןָאטעגּפָא "ןזייר, ןופ "הקושת, יד ךיוא ןוא דחפ רעקיזָאד רעד זיא
 ייס טײקטדמערּפעגּפָא ,סנירג רעב ,ןייז זיא סָאד -- .רעמ סעּפע זיא סָאד .ןיינ .םיא
 ןסירעגסיורא -- רעטשרע רעד ןופ :םייה רעײנ רעד ןופ ייס ,רעטלא רעד ןופ
 .ןטפָאהאב טשינ -- רעטייווצ רעד טימ

 טימ ,ןירג רעב רעטיובעג-טסוי ,רעגנוי ךרע יפל רעד ,רע טייטש טרעדנוזעגּפָא
 טימ ןוא זָאנ רעשידיי טשינ ,ךעלטיירב ,םינּפ ןשיגרענע ןוא ןעלסקַא עטנשקערַאפ
 .םורַא ךיז רע טקוק ,עטלמוטעצ ,עקיאורמוא ,עקירעגיינ ןגיוא

 .עציילּפ ןיא טנעה ןעלּפעלק ,לסקַא ףיוא ּפָאק .רעזדלעה יד ףיוא ךיז טלַאפ ןעמ
 -ניא רעטסעפ רעד תמהמ .גנומעראמורא ןיא ייוצ ןעיטש םיא ןופ טייוו טשינ
 -טיירב רעד קילדעװו רעבָא .רעמינפ ערעיײז ןעז וצ רעווש זיא ,טייקטרעמאלקעג
 ןקירעדינ ןופ קראק ןיא ןטינש-בראק עפיט ,עציילּפ רענעגיובעג סָאװטע ,רענעסקאוועצ
 סָאד זַא ,רעשמ ךיז רעב זיא -- ןרעגנוי ןופ סקוװ ןכיוה ןוא זדלַאה םעניד ,ןַאמ
 רעביא לדמעה ןטכיײל ןופ ןעמ טעז ,רעגיה ַא זיא ןוז רעד זַא .ןוז ןוא עטַאט ןענעז
 .סיפ ערעייז ייב ענעכארבעצ ךיז ןרעגלאוו סָאװ ,ןלירב-ןוז ןוא ןלאדנאס ,ןזיוה יד
 ןקיאיירייוצ ,םעניורב א טגָארט עטאט רעד .ךיז ןשוקעצ ןתעב ןלאפעגּפארא אמתסמ
 טגיל לטיה עקישטאלּפ ,עטיירב סָאד ."דעפאסילעװ, ןלעה ,ןסױרג א ןוא גוצנא
 יוזא .ּפָארא טלאפ סע ןוא ריר עדאיל א ,טָא ,טָא ..פעק סנדייב רעביא לכעד א יװ
 זיא ,ןרעדנא ןופ סנייא ןסירעגּפָא ךיז ןבָאה רעמינּפ יד רָאנ יװ .ןעוועג עקאט ויא
 ןָאטעג ילפ א ייז ןופ טייו לטיה סָאד

 רעטלַא רעד .ןגיוא עטשודיחרַאפ טימ טקוקעגנָא עדייב ךיז ןבָאה ,ייווצ ,עלייוו ַא
 טימ .רע טנייו -- ןיילא ןוא ןקַאב סגנוי ןופ ןרערט יד טנעה עלַאג טימ טשיװ
 ַא ,טרָאװ א סיורא רע טלמַאטש ,דיײרפ רעטשרעהאב ןופ עמורק ,ןּפיל עמוטש
 א ןירא ךיז ןיא ןעשעה עדייב .סמערָא יד ןיא ךיז ןעמ טלַאפ רעדיו ןוא עזַארפ
 ןעלסקַא עטרעטיצראפ ןופ רעמָאיעג ךעלקילג

 ,סעקעט ,סעקזילַאװ ,קעּפעגניילק טימ ןעמונרַאפ ייז ייב ןענעז טנעה יד סָאװ ,יד
 .ליומ וצ ליומ :ןביוט יו ךיז ןשוק -- ןשוילעּפַאק ןוא ןטוה ,ךעלשייק ,ןשַאט-געוו

 -ךעלסַאנ יד ןיא ,םינּפ ןיא ץיה ַא טגָאי ,טנערב ןוז-טסוגױא יד .גָאטנטימ

 ןייז ףױא דמעה סָאד זיא טכיײפי-קיּפעלק .ּפָאק ןזיולב סנירג ןופ רָאה עטלדוקעצ

 .םישובלמי-רעטניוו יד רעטנוא בייל
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 עקיטפול טימ .לטניו ךעלטניירפ ַא םי רעד טקיש ,רעכעליירפ ַא ,רעטשױרַאב ַא
 ,רעטכייל ,רעליק .רעמינּפ יד ןופ ןרערט יד ןוא סייוש םעד ּפַא סע טשיװ רעגניפ
 ענעגייא סָאד ךיוא ,ךיז טכַאד ,ןוא קעּפעג סָאד טרעװ רעגנירג .ּפָא ןעמ טמעטָא
 .ךיז ןגָארטרעד

 ,ןגנַאל ןפיוא טקוק ןוא עלעקזילַאװ-ץלָאה ןפיוא סופ א טימ טייטש ןירג רעב
 -גנירג ףטלעלרעדנוו טימ .עפַארישז רעקיזיר ַא ןופ זדלַאה ַא יװ ,רעבייה ןרעווש
 רענייצ ענרעזייא ,עפראש ענייז ןיא קידנטלַאח ,ףיורא ןוא ּפָארַא ךיז רע טזָאל טייק
 א ןופ ןעוװעטאר ןתעב ןשינעפעשַאב עקידעבעל יװ .ךעלקעּפ ןוא קעּפ ,סנטסַאק
 יד ףיוא ךיילג ,רעסאוו םעד רעבירא ןשינעפיט ספיש ןופ ייז רע טגָארט ,ראפעג
 ענרעזייא ןופ רעּפמילקעג ןקישער טימ .עּפמַאר רעד סיואגנעל ךעלעגעוו:-שזַאגַאב
 יז .קעפעג טעװעדאלראפ סנראג טימ ּפֶא ייז ןפיול ,קורב-ןָאטעב ףיוא ךעלעדער
 סָאװ ,סעּפָאש ,ןעניזַאגַאמ ענעפָא יד ןופ ןטניריבַאל עפיט יד ןיא ןריולרַאפ ןרעוו
 קנילפ ,שער ןרעקרַאטש ךָאנ טימ קירוצ ייז ןגָאי ,עטקידיײלעגסיוא .גערב-טרָאּפ םייב
 .טנעה-רעגערט עטינעג ןופ קָאלטנשטנעמ ןכרוד טעווערעקעג גנירג ןוא

 זיס שטָאכ .עלעטסעק ןייז טכוז רע .רעביה םעד ךָאנ "ןעייג, ןגיוא סרעב
 ארומ ןגעווטסעדנופ רע טָאה ,עקרַאנדעב טימ ןעמונעגמורא ןוא טּפַאלקראפ טוג
 טשינ סע לָאז -- קסיפ םענרעזייא ןופ ןָאצ ץיּפש א ףיױא -- ןיילק זיא'ס תמחמ
 געמרַאּפ לסיב ןייז טגיל טרָאד .ןיירא םי ןיא ןלאפנ יירא רעדָא ןרעוװו טשטעווקעצ
 רעשירטקעלע ןא ,גראוושעוו ,גוצנא ןא ,ןשיק א ,סערדלָאק ייווצ : טיײקשיטַאבעלאב ןוא
 םיא טייג רקיע רעד .ָאידַאר ַא ןוא רעכיב קילדנעצ רָאּפ ַא ,עינלעטַאּפ ַא ,קיניײשט

 .אידאר ןיא ןוא רעכיב יד ןיא
 ןשטנעמ ןופ ןרָאװעג טקידײלעגּפָא זיא ףיש יד זיב טרעיודעג טָאה העש עכעלטע

 רעזיול זיא ןפַאה ןפיוא .גָאטימ ךָאנ ףניפ ,ריפ םורא ןעוועג ןיוש זיא'ס .שזאגאב ןוא
 ,םיבורק וצ ךַײלג -- ךס א .הילעה רעש ןיא קעװַא ןענעז םילוע בור'ס .ןרָאװעג
 יו עכלעזַא ךיוא ןעוועג .ןעמענּפָא ןעמוקעג ייז ןענעז סָאװ ,עטנַאקַאב ,טניירפ
 ןטלַאהעג ךיז ףיש רעד ףיוא ןוא געוו ןפיוא ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ עגנוי ,ענלצנייא ,רע
 ךיוא .םיבשומ רעדָא םיצובק יד ןיא ןבירשראפ ךיז ,קידנעײגּפָארא ןוא ןעמַאזוצ
 ןקָאז ענעלָאו עבָארג ,ךעלעזײה-עקַאכ עצרוק ןיא רענייא ןעמוקעגוצ זיא םיא וצ
 םענעפָא ןשיוװצ עלעכיט א ןוא דמעה טעיליּפשעצ א ,ינק יד רעטנוא ןגיוצראפ
 רע טָאה ,קידנעלכײמש ,לוק שימייה ,ךעלטניירפ ַא טימ .זדלַאה ןוא רענלָאק
 : ןדנָאװעג םיא וצ ךיז

 ?ןייג וצ ווו ריא טָאה ?ןצעמע ףיוא ריא טרַאװ .ןײלַא ,ךיא עז ,טנעז ריא --
 םיא וצ ןַײטשוצ סָאד ןעזעגסיוא ןרעב טָאה קיסארדראפ ןוא שירַאנ ענדָאמ

 -- "?!תונמחר ךיז וצ ךיא קעוו עשז ןיוש ונ; .תולאש עכלעזַא טימ ןדמערפ ַא ןופ
 גיוא ןטכער םעד סיואגנעל לרעדָא ןא טָאה גנוגערפיוא ןופ .טכארטעג ךיז רע טָאה
 טָאה ,רעפטנע ןַא קידלוש זיא'ר זַא ,ךיז טנָאמרעד -- .ןָאטעג עגירד ַא ףיילש ןוא
 :ןפרָאװעגוצ ןגעוו אצוי ןופ רע

 ?טנעז רעװ ריא ןוא .ןשיטָאטש א ָאד בָאה ,ןיילא טשינ ןיב ךיא --
 רעטניה .,ןענַאד ןופ טייו טשינ ,רוגי ץוביק ןופ ןיב ךיא ?ךיא ,ייבה

 ןתנ זיא ןעמָאנ ןיימ .הפיה
 ןרעב טָאה -- ןָאט רעטרעדנעעגמוא סמענעי ,"ןתנ, ,"ץוביק; רעטרעוו יד

 ןטלכיימשעצ ,םענעפָא ןגעק ןבילבעגנייטש רע זיא רענערָאלרַאֿפ ַא .טפעלּפעג לסיבַא
 טָאה ,קיטייװ זיב טײקרַאבקנַאד ,טײקרַאבקנַאד ןופ ןָאט ַא טימ י יי ןופ םינּפ

 טנַאה רעד טימ ךיז קידנעוט םעק ַא ,טרעפטנעעג רענעי טָאה -- !רבד ןיא --
 ןרעטש םענױרב ןרעביא ןלַאּפעג םיא ןדער ןתעב זיא סָאװ ,עווישזג עדנָאלב יד
 .ןעגנאגעגקעווא זיא ןוא
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 ףיש רעד ןופ ּפָארַא

 טסוװעג טָאה ןירג רעב .גָאט ףוס .םינפ תלבק רעקיצנייא סרעב ןעוועג זיא סָאד
 טימ ןפיולוצנגעקטנא ןעמעװ טשינ רע טָאה ךיוא .טשינ םיא טראוורעד רענייק זא
 -- .ןשוק טשינ רע טלַאפ ,טײטש רע רעכלעװ ףיוא ,דרע יד ןוא .סמערָא ענעפָא
 .עטבילעג ןייק טשינ ,רעטסעװש ןייק טשינ ,עמַאמ ןייק טשינ םיא זיא יז

 ,רעהא טרָאפ רע זא ,קנאדעג םייב בייל ןייז רעבירא זיא סָאװ ,רעטיצ רעד
 -- .בורק ןטייו א וצ םיקחרמ ןופ טמוק סָאװ .סענייא ןופ רעטיצ רעד רעכיג זיא
 טסירד טשינ טוװרּפ ,טסאג רענעטעבעגמוא ןא יו ,זיהרעדאפ ןיא טייטש רע
 :ייברעד טכארט ןוא ריט ןיא ןּפַאלקנָא

 ..?בוטש ןיא ןטעבניירא ?םענעגייא ןא טימ וו ןעיירפרעד ךיז רע טעװ יצ --
 סָאװ ,רעגנוה ןיא ,ץיה רעד ןיא ןסעגראפ רעב טָאה ןעקנאדעג עקיזָאד יד ייב

 .עלעקזילאוו ןפיוא טצעזעגוצ ךיז טָאה רע .ןגָאנ ןביױהעגנָא טָאה
 ןופ םעט עקברעט א טימ ,גנוצ רעד רעטנוא שינעיימס א טימ ,געוו ןופ דימ

 ןא רעטרעוו עטצעל יד ןענעז -- קינצוביק ןטימ שינעגעגאב רעטרעּפמולעגמוא רעד
 ךָאטעג רעטַאלפ א ,לגילפ ענעדנובעג טימ ךעלעבייט יװ ,סיורא .ליומ ןופ סיורא חוכ
 עקידײל א יװ זיא אפוג רע ךיוא .ןלאפעגקירוצ ,ךיז טזָאלעגּפָארא קיטכעממוא ןוא
 א -- םיא רעביא -- .םי גערב א ףױא גיטש עקידיײל ַא -- :ןבילבעג גייטש
 -- םי טז רענעי ןופ טייו ,טייו ,םיא רעטניה :רעטױל ןוא טנעָאנ ,למיה
 א .ןטָארטאב קירוצ ןכָאװ ייוצ טימ טשרָאקא טָאה רע עכלעוו ,דרע יד .דרע יד
 טלקעעג םיא ,הנוז א יװ ,ץלא ךָאנ טָאה סָאװ ,דרע עניימעג ,ענייש ,עדמערפ
 דנאלשטייד .טציירעג ןוא

 קירוצ רָאי יירד טימ טקנוּפ .ןסעזעג לאהנעכייר-דאב רעגאל ןיא רָאי יירד
 טָאה רע סָאװ ,ץלא .ןלױפ ןייק דנאלסור ןופ טנַאירטַאפער סלא ןעמוקעגקירוצ
 ןכָאנ גָאט ןטשרע םעד ןעזעג ןבָאה ןגיוא ענייז סָאװ ,ץלא ןוא ןלייצרעד טרעהעג
 ףיא ןלעטשּפָארא סופ א טזָאלעג טשינ םיא טָאה -- ץענערג יד ןייגרעבירא
 ךיז קידנּפַאכּפָארא טשינ ,ןעמֹוקעג זיא'ר סָאװ ,ןַאב רעבלעז רעד טימ .דרע רענעי
 קירוצ רע זיא גָאט ןבלעז םעד ,לטעטש-טרובעג ןייז ףיוא ןוט קוק ַא וליפא
 -- -- -- ?סָאװכָאנ ?ןעמעװ וצ ,ןיהווו טסווװעג טשינ טלָאמעד ךָאנ טָאה רע .סיורא
 ךיז רע טָאה טרָאד .דנאלשטייד .רע זומ ןפיולטנַא זא ,טסווועג רעבָא טָאה ןירג רעב
 -ראזאק עשירעטילימ ענעזעוועג ןיא ןעניוו טקאפמאק א .רעגאל-.פ .ד .טלעטשעגּפָא
 ןּפַאכוצ ךיז רע טגעלפ טּפָא .ןעגנולייטוצ-"א"רנוא, .ןטרַאקיזייּפש .ןטעטימָאק .סעמ
 טרעדנווװאב .ןסאג ערעייז ףיוא טריצַאּפש .רעגאל ןופ טייוו טשינ ,ןיירא טָאטש ןיא
 סע .ןגיוא יד ןיא ןפרָאװעג ךיז קיטסנעּפשעג טָאה סָאװ ,טייקנייש עכעלקיטייוו יד
 רעמינּפ ןופ ."טאג סירג, רענעגנוזעגסיוא רעייז ןרעיוא יד ןיא ךָאנ םיא טגנילק
 ףױא טלעטשעצ ,ןרוטּפלוקס ענעראמראמ ןופ סָאװ ,טלעק רענעי טימ ךָאנ טעיײיוו
 ,טייקנראלראפ עטשרעּפמָאלק רעײז טגערעגפיוא טָאה סע .ןרעווקס ףיוא ןוא ןגָאר
 טייקידלודעג רעטעוואכעגליווו טימ ךערפ .ןָאטעגנָא עלעטנאמ-הפינח א ןבָאה ייז סָאװ
 "ןטאריפ ערעייז ןופ ןוא ?עטגיזַאב/ ןופ לרוג ןפיוא טגָאלקעג ךיז ,ךעלזגורב ןוא
 .החיצר טרעױלעג טָאה -- ייז םורא ךעלעשטיינק ערטיכ ןופ ןוא ,ןגיוא

 ןטומאמ יוװ ןגיל .ןפלא עשירעייב יד ךיז ןעלטייק טיירב ןוא טייוו ןליימ ףיוא
 רעייז טעלָאיפ יולב זיא סנגרָאמירפ יד ןיא .טזָארגאב ןוא טקידלאוואב סנקור טימ

 ךיז ןטלוב ,למיה ןטקעלפאבמוא-ךעלנייפ ,ןליק ןרעטנוא ,גָאטײב טשרע  .רילָאק

 ,עקיטנַאק ,עכאלפ ןוא קיציּפש ,עקיזיר :ןעגנאהפָארא עפרַאשי-קינײטש יד סײא

 .ערעדנא יד ןוא ענייא ןשיווצ ןעמוהת ,ןסיר עפיט טימ סעלַאקס עקידרעקיוה

 טשינ ,ּפָאק רעקיאילג ריא טביילב ,טייגראפ ןוז יד רעדייא .,ןטכַאנראפ יד ןיא

 ןצירּפש-ןעקנופ עטיור .עלדַאװָאק א ףױא יו ,קראק ןקינייטש ףיוא ןגיל לָאמניײא

 ,סנטָאש עקיטכַאנ-ברע יד ןופ טעלָאיפ ןטימ סיוא ךיז ןשימ ןוז רעטעגזַארבעצ ןופ

 א יװ ,למיה ןפיוא ּפָא ךיז טגָאלש ליּפש"ןרילַאק רעד .גרעב יד ןייא ןליה סָאװ

 .רעפעשַאב ןופ "לזדנעּפ , ןרעטנוא עטעלַאפ א :עטעלאּפ א ףיוא עינָאפמיס-בראפ
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 רעגַאורַאװ .ש

 רעב טָאה -- !דרע רעקידניז רעד ףיוא טייקנייש ליפיוזא סָאװראפ ,טאג --
 ןגעקטנַא רעטפַאגראפ א קידנעײטש ,ןײלַא ךיז וצ טעשטּפעשעג לָאמנײא טשינ ןירג
 .קרעוורעטסיימ ןכעלרעדנווו

 םירעדעג ענרענייטש יד ןיא ,גרעב יד ףיוא ,סנטָאש ענייש יד ןשיװצ ,ָאד א טָא
 לָאז ןלייה יד ןיא :סָאלש-רעלטיה רעד ץעגרע ךיז טניפעג ןּפלא עשירעייב יד ןופ
 .גנַאלש יד טקיטסענעג ןבָאה לָאז ,טקיטכענעג ןבָאה

 צ

 ןפוררעביא ןוא ןעיירשעג יד ,שיורעג-ןשטנעמ רעד ךיז טליטשעגנייא .גָאט ףו
 ןעמענּפָא ,עטנאקאב ,םיבורק ןכוז ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,יד ןופ ןוא םילוע יד ןופ ךיז
 רעדימרַאה רעדליו רעד ,רעגערט יד ןופ תולוק יד ךיוא .ןסורג ןבעגרעביא ןוא
 טימ טפָא ךיז ןענעפע סָאװ ,סעקזילאוו ןוא סנטסַאק ןדָאלּפָא ןוא ןדָאלּפױא םייב
 ,זיא םי רעד .דניצא טשינ ןעמ טרעה -- ןסעפעג ןופ רעלָאקעצ ןוא טישסיוא ןא
 עטעדליגאב ,ןשטיינק-רעסאוו ןוא ךעלכעלאפ עניילק יד ידי ךיוא ,ךיז טכַאד
 -טכאנ יד .שיפ עקיזיר ןופ ןּפוש עקיצנַאלג יװ סיוא ןעעז ,ןוז רעקידנעייגראפ רעד ןופ
 א .עינילרךקור עלעקנוט א וצ ייז ןביג ןוא יולב ףיוא :שיפז יד ןבראפ סנטָאש
 ןבעל .ןעמוקעג זיא רעב רעכלעוו טימ ,ףיש יד טייטש גערב םוצ עטרעקנאראפ
 ןופ טייו טשינ .לפיש-טנאיוארפ א ןוא רעפמאד רענײלק א ךיז טעילוט ריא
 יד ווװ ,טייז רענעי ןופ .ןכאל ,ךיוה ןדער ,רעטעברא-טרָאּפ עכעלטע ןעייטש ןטרָאב
 ךיז טלעטש ןוא םעזעב ןגנאל א טימ רענייא ןָא טמוק ,ןעָארויב ןוא ןעניזאגאמ
 .רעדנאנופ ךיז ןעייג ייז .ןרעק

 ןוא ןעלסקא ענעזָאלעגכאנ יד ףיוא ,גנאג ןטיירב רעייז ףיוא טקוק ןירג רעב
 יד רעביא ךעלכעלב ענעשעמ יד ,ןדנעל ערעיז םורא קירטש יד .טנעה ערעווש
 ןופ ,ןדנור עבלַאה ,עגנאל יד ןוליפא) ןעלטיה-רעגערט יד ןופ סעקשאד ענרעביפ
 ײֿב ןעק רע זא ,דמערפ .שידיי טשינ יוזא סיוא םיא טעז ץלא -- (םעזעב סרערעק
 ןייז ןופ סערדא ןפיוא ןגערפ ליו רע .ןגערפ סעּפע ןוא ןייגוצ ןלעוּפ טשינ ךיז
 .גירק ןראפ ןופ טקנעדעג רע ןעמעוו ,רעטנַאקַאב רעקיצניא רעד -- ןשיטָאטש
 ,טאקיפיטרעס א ףיוא רעהא ןעמוקעג .ןפורעג םיא ןעמ טָאה לרעדיינש עכעליירפ סָאד
 וצ טרעהעג טלָאמעד טָאה ןירג .ןעװעג רעכעלטנגוי א ךָאנ זיא ,ןירג ,רע תעב
 ,ןגירשראפ ייז טּפָא ,טכַאלעג ךעלרעדינש עכלעזא ןופ ןבָאה סָאװ ,ןזיירק יד
 .טרעיודאב

 ,טיײקידײל רעד ןופ ןעמונעגמורא ,ןלונ עסיורג -- "ןזיירק, יד ןענעז דניצא
 טניז .לרעדײנש ןָא ןירג רעב ךיז טרעמַאלק ,קינייװעניא ןופ ייס ,ןסיורד ןופ ייס
 ךיז רע טביירש ,דנאלשטייד ןיא חילש א ןופ ,סערדא ןייז טסווורעד ךיז טָאה רע
 רע טָאה סאג יד .הפיח רעטניה ,ןיקצומ תירק ןיא טניװ רע .רעביא םיא טימ
 רעדיײא זא ,דמערפ ךיוא ןוא יינ ,ענדָאמ יוזא ןעגנולקעג טָאה ןעמָאנ רעד .ןסעגראפ
 עשזסאווראפ .ּפָאק ןופ סיורא םיא רע זיא ,ןגָאזכָאנ טנרעלעגסיוא םיא ךיז טָאה'ר

 ךיז ייב טָאה ,ןעגנאגעגכרודא ןיוש ןטעטילאמראפ עלא ?רעטלמוטעצ א רע טיט
 .טרא סָאד ןזָאלראפ טנעקעג גנאל ןופ ךעלטנגייא טלָאװ ןוא לטעצ-עיצארטסיגער סָאד

 ךיז טרעגלאווראפ רשפא :סענעשעק יד ןיא ןּפַאט ןעמונעג לייוורעד טָאה רעב
 ןילק א שַאטיםעזוב ןיא קידנעניפעג ןעוװעג רע זיא טשארעביא יו .ווירב א
 עדייב ןופ רעגניפ יד ןשיווצ טכיילגעגסיוא סע טָאה רע .ריּפַאּפ עלעגייב טשטיינקעצ
 ,הרירב רעדנא ןייק ָאטשינ .טרעוװנַָאק םענא רעבָא ,לרעדיינש ןופ ווירב ַא .ָאי .טנעה
 ןיילא קידנסיו טשינ ,לייורעד טָאה רע .ןגערפ ןוא ןייגוצ יו ,טכארטעג רע טָאה
 ןביוהעגנָא ,סערדַא ןפיוא גנוטיידנא ןא ןפערט וצ הנווכ א טימ רעדָא .,סָאװראפ
 סעקזילאוו יד ףיוא ןציז סָאד ,ריא טביירש ,ןבעל-רעגַאל סָאד ךייא סאמנ.... :ןענעייל
 טשינ ךיוא ןעמ זיא זדנוא ייב זא ,ןסיו טייז .טניירפ רעביל ,ךייא ביילג ךיא --
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 ףיש רעד ןופ ּפָארַא
 נאז רעדע ערע רעדער ריר ריר יי יי יי יט

 רעכעה ,טנייה ךיוא ..ןסעזעג ןעמ זיא ןליוק עסייה ףיוא :ןלעטָאפ ןייק ףיוא ןסעזעג
 ןא ןױש טָאהמ ה"ב .ראפרעד טאג ןעקנַאד רימָאל ,ונ ..זיא םעד ךָאנ רָאי א
 רעבָא ,ךיז ןענעדרָאנײא סָאד גנירג יוזא טשינ זיא ,תמא ןא סָאװ .דנאל ןגייא
 לכעלילדָאנ ןייז ךיז טניפעג רענייא רעדעי :עשזנַארב רעזדנוא ןיא ןעמ טגָאז יו
 ענייז ןסעגראפ טשינ ךָאנ טָאה לרעדינש עכעליירפ סָאד ."ךרודא ךיז טּפוטש ןוא
 רעטייוו ןוא ןיירא ךיז ןיא ןוטעג לכיימש ןטכייל א ןירג רעב טָאה -- ךעלהמכח
 .טנעיילעג

 למיה לקיטש א ןוא סיפ יד רעטנוא ןדָאב א טליפ ןעמ רקיע רעד ,רבד ןיא,...
 ,למיה סַאּפ א .עלָאּפ עלָאמש א ,לקיטש א יו רעמ טשינ עקַאט .ּפָאק ןרעביא
 ןפיוא לגילפ ןייא רעסעב, ה"ע עמַאמ ןיימ טגָאזעג טָאה יו ,רענעגייא ןא רעבָא
 .?רעסאוו ןפיוא עקשטַאק עצנאג א רעדייא ,רעלעט

 יד רעבָא ןבָאה ,טנעײלעג לָאמניא טשינ ןיוש ווירב םעד טָאה רעב םגה
 -טרָאּפ רעהפיח ןפיוא ,העש-טנװָא רעירפ רעד ןיא ,דניצא -- רעטרעוװ עקיזָאד
 יד ןביוהעגפיױא טָאה רע .ןרעױא ענייז ןיא ןעגנולקעג שרעדנא רָאג -- גערב
 טָאה'ר ווו ,וצניהא ןדנָאװעג ייז רע טָאה ,יוזא יו ןיילא קידנליפ טשינ .ןגיוא
 .ללמרכה רה ןופ טייו טשינ -- ןייג ןבילקעג ךיז

 ןוא םי ןופ רעטייו סָאװ -- טנגעג עצנאג א ,טָאטש א .טכיל גראב א .טכיל
 רעד ןיא ךיז טטקאועצ -- ךאלפרעביוא רעטליהעג-טכאנ ןיא ןייז רעביא רעכעה
 .טייקיטכיל עסיורג יד גנעל רעד ןיא ןוא טיירב

 ןסעגראפ ןירג רעב טָאה ,ךעלעפמעל עטלקניפעצ יד ןופ רעטמארטשראפ א
 ןביוהעגפיוא לגנעלש א יו רעדיוו טָאה סָאװ ,רעגנוה ןיא ,העש רעקיטכאנ רעד ןיא
 ןוא יווא יװ טקנעדעג טשינ טָאה ןירג ..לבירג ץראה ןייז רעטנוא לּפעק סָאד
 זיא רע .ןייג טזָאלעג ךיז ןוא טנַאה ןיא עלעקזילאוו סָאד ןעמונעג טָאה רע ןעװ
 .הפיח .למרכה רה.. :ןטלַאהראפ ךיז טָאה קילב-ןעקנַאדעג ןייז רעבָא ,ןעגנַאגעג
 טכארבעג םיא טָאה סָאװ ,ףיש עקידייל יד .טייטש רע רעכלעוו ףיוא ,עדאנעמארפ יד
 ןופ שיורעג סָאד ּפָא ןדָאל .ייז ןעור םי ןופ ןפיל עקידמאז ףיוא .ןפיש .ןפיש .רעהא
 -- .רעטייוו ןרָאפ ןוא טפַאשקנעב יד ָאד רעביא ןזָאל ,רעדנעל ןוא טעטש עדמערפ
 ןוא ףייפ טימ .ןרעסאוו יד ןוט דיינש א רעדיו יז טעװ ,ןגרָאמרעביא ,ןגרָאמ
 ןופ ,ןיהא טרָאד קעװא ךיז רעטניה םַארטשפױא ןפראש ,ןקימיוש טימ .,םורבעג
 יד ןעלמאזנייא ,ןרעניד עיירטעג א יװ ,יז טעװ טרָאד .ןעמוקעג טנייה זיא רע ןענאוו
 .עגנערברעהא ייז ןוא המוא רענערָאלראפ ,רענעגָאלשעצ א ןופ םירבא יד ,ךעלטשער

 לע רשפא, -- ,ךיז וצ טלמרומעג רע טָאה -- "קיטכיל יוזא ךָאד זיא ָאד ,ךא.
 "?ןעניפעג סעּפע ךיא
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 קיל !קייז

 גנונעגעזעג
 (גנולייצרעד)

 ,רעמוז ןכיוה ןיא דָארג ןכָארבעגסיוא יד ךיוא זיא ,תופירש עסיורג עלא ר
 דָארג ןוא ,רענעּפש-לבוה יוװ ,קימַאלפ-טכייל ןוא טנקורטעגסיוא זיא ץלא ןעוו

 רעקידעבעל ןייק טשינ ןיוש ךיז טניפעג ןסאג יד ףיוא ןעוו ,טכאנ רעטעּפש ןיא
 ..טעברַא רעד ןיא ןרעטש רעיפ "שהבינג, ַא ןענָאק לָאז סָאװ ,שפנ

 טָאה ריא .ןפָאלשעג קַאמשעג רעייז דָארג זיא ץנַארקנזָאר עלעסיז הנמלא יד
 ןעיירפ ןרעטנוא הנותח ענייש ַא רעיײז רָאפ טמוק ןסיורד ןיא זַא ,טמולחעג ךיז
 ןליּפש ,ןצַאט ןוא ןקיױּפ ,סרעטײמָארט טימ םירָאמזעלק עטגנערבעגּפָארַא .למיה
 ןוא טצנַאט טלַא ןוא גנוי ,ןעילפ ןטעקַאר ,ןטכײל ןצַאקרוטש .סַאג ןטימ ןיא
 .רעשל-ןיא זיא לטעטש ןצנַאג יא החמש יד ןוא טגניז

 ןעלעסיז טָאה סנּפָאקוצ ריא ייב רעטצנעפ ןופ ןדָאל ןיא ץעז רעקרַאטש ַא
 ,רענייא ךָאנ ןעמוקעג דלַאב זיא ץעז םעד ךָאנ .םולח םענייש םעד ןופ ןסירעגפיוא
 טימ ןוא חוכ ןצנַאג ןטימ ןדָאל םעד קילפ ַא ןיש םיא ךָאנ ןוא רערעקרַאטש ַא
 א ךרוד רעצעמע טָאה ,ןקעוופיוא ןטױט ַא טנָאקעג טָאה סָאװ ,לוק ךעלױרג  ַא
 :יירשעג ַא ןפרָאװעגניײרַא טלַאּפש

 "!טנערב'ס !קנע ץעװעטַאר ,עלעסיז,
 -בוטש סָאד ןוא רעדניק עדייב עריא טקעוװעגפיוא עלעסיז טָאה לענשיץילב

 ןשיק ַא ,טנָאקעג טָאה רע סָאװ טּפַאכעג קידהלהב טָאה ייז ןופ רעדעי .לדיימ
 ריא ןיירא ךוטרַאפ ןיא טּפַאכעג טָאה ןיילא עלעסיז .שובלמ א ,טעברעביא ןַא
 -הכונח םענרעבליז םעד ןוא סרעכעב ענרעבליז יד ,רעטכייל ענרעבליז יד ,גנוריצ
 -עגנייא ,שעװ קַאּפ א טימ ןדָאלַאב ךיז טָאה ,לדיימ-בוטש סָאד ,הכרב-עלייק ,ּפמָאל
 לקניוו ןיא ןעזרעד ןוא ריט רעד וצ ןעמוקעג זיא יז ןעוו ןוא ךעלייל ַא ןיא ןדנוב
 טּפַאכעגנײרַא ןוא עגר ַא ףיוא ןטלַאהרַאפ ךָאנ ךיז יז טָאה ,טשרַאב-רעק עיינ יד
 .סמערָא עריא ןיא טשרַאב יד ךיוא

 עלעסיז סָאװ ,הנותח יד ןערב ןלופ ןיא ןעוועג רָאװ רעד ףיוא זיא ןסיורד ןיא
 .םולח ןיא ןעזעג טָאה

 ןעזעגסיוא טָאה רע ןוא קע זיב קע ןופ ןטכױלַאב טיור ןעוועג זיא למיה רעד
 ןבָאה ןטייז עלַא ןופ .הּפוח עשיטסַאטנַאפ ,עטױר-רוּפרוּפ עטײרּפשעגסױא ןַא יו
 -סױרַא טימ סנירעצנעט-רעקַאלפ עדליױו .ןעקנופ ןוא ךיור ןעמַאלּפ טעוװעשובעג
 ,ץנעט-רענייגיצ טלעטשעגרָאפ ,ןסלַאװ טצנַאטעג ןבָאה ןעגנוצ עגנַאל ,עטקערטשעג
 םוצ ,למיה ןופ טקישענּפָארַא לעיצעּפס יו ןוא .ןטעינאטסאק טימ טרינַאּפמָאקַא
 עטײרּפשעצ טימ טָאה ,למור םוצ ןייז ,גײצעגרעּפַאלק ןצנַאג םעד טימ ןריפנָא
 רעביא ,רעכעד רעביא ןעגנורּפשעג ,רעזייב ַא ,טניו ַא טגָאיעגמורַא ךיז סעלָאּפ
 ,רעכעה ,ךיוה טעכָאפעג רע טָאה ,רעכעפ-ןשיוורעדעלפ ,לגילפ עקישיור טימ .רעזייה
 יסיײמ-עינָאמערעצ ןעוועג ,סוקָאפ-סוקָאה טכַאמעג ,טנעװ עכיילג יד ףיוא ןכָארקעג
 ,רעכעדלדניש קנילפ ןוא לענש ןבָאה לעפַאב ןייז ףיוא יוװ ןוא ,טנעגיריד ,רעט
 -טפאנ יו טרעקַאלפעג ןבָאה לזה ןוא זה .ןדנוצעגנָא ךיז ,ןטיולּפ ,ךעלזייה
 -עג ,ןעגנורּפשעג ןענעז ןביוש ןוא טקיּפעג ןבָאה רעכעד ענעכעלב ,ןצַאקרוטש
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 היה א רע עי עק ארי ערע עט טי גנונעגעזעג

 ּפָאק ןגיובעג קידהענכה ןבָאה סנעמיוק ענעלגיצ עצלָאטש ,סרעטילּפש טרעדיילש

 -עגסיוא יװ ,ןעקנופ סעּפָאנס ,ןגױלפעג ךיוה ןענעז ןטפול רעד ןיא ןוא קראק ןוא
 .ןגיוב-ןטעקַאר ענעסָאש

 ,ןטימניא זיוה ןגייא ריא טימ ,לטעטש םענופ טפלעה ַא זיא ןגיוא סעלעסיז רַאפ
 ןבָאה רעדניק ןוא ןעיורפ ןופ ןענייועג יד .ןעמַאלפ ןיא קעװַא ייווצ ןוא סנייא
 ,טסורב סעמַאמ רעד ייב רעדניק ןוא ןגיו יד ןיא רעדניק .למיה ןזיב טכיירגרעד
 סרעגעלעג עמערַאװ ערעייז ןופ ןרָאװעג ןסירעגסױרַא טכַאנ רעד ןטימניא ןענעז
 רעטניה ךייט םייב עקנָאל רעד ףיױא ןרָאװעג ןבירטעג סעמַאמ יד טימ ןעמַאזוצ ןוא
 רעייפ ןיא ןעגנורּפשעג ,ןבעל רעייז טלעטשעגנייא ןבָאה רענעמ יד .טָאטש רעד
 טּפעלשעג :ןשעל םייב ןעוװעג שפנירסומ ךיז ןבָאה ערעדנַא .ןכַאז-בוטש ןעװעטַאר וצ
 ןסָאגעג טָאה ןעמ .ךייט ןופ ּוליפַא ןוא םענורב סחלג ןופ ,ּפמולּפ םענופ רעסַאװ
 ןוא ךעלפעשידָאב טימ ,סרעבעצ טימ ,סרעמע טימ ןעמַאלּפ עטנשקעראפ יד ףיוא
 טשינרָאג טָאהס רעבָא ,טנַאה רעד רעטנוא ןעמוקעג רָאנ זיא סע סָאװ טימ
 .ןפלָאהעג

 ךיז טָאה ןרעטשנגרָאמ רעקיטכיל ,רעטקוקעגסיױא רעד ןעוו ,ןעניגאב טשרע
 ךָאנרעד .ןלַאפ ןביוהעגנָא רעייפ סָאד טָאה ,טנָאזירָאה ןטייוו ,ןקיכיור ןיא ןזיװַאב
 ןטכױלַאב לעה טָאה רע ןוא גָאט רעד ןעמוקעג דלָאגניג ןיא רעטצוּפעגסױא ןַא זיא
 ןוא עצנַאג רעביא טיירדעג ךיז ןבָאה ךיור סנקלָאװ .גנוטסיווראפ ןופ דליב סָאד
 טימ גרעב ןשיװצ טעשזדנָאלבעג ןבָאה ןטלַאטשעג עקידנטָאש .תוברוח עבלַאה
 טעילַאמסעג ךָאנ ןבָאה סענװָאלג עצרַאװש .טנעו ענעלַאפעגנייא ןופ רעקיטש
 ןעמייײה רעטרעדנוה .טרָאד ןוא ָאד ןופ טצרַאטשעגסױרַא ןבָאה סנזייא עטמורקעצ ןוא
 ךיז ןבָאה תוחפשמ רעטרעדנוה ןוא דרע ןוא שַא ןיא טלדנַאװראפ ןגעלעג ןענעז
 זיא קרַאמ ןיא בלעוועג -טינש סעלעסיז ךיוא .למיה ןטעקַאנ ןרעטנוא טרעגלַאװעג
 -רעייפ ןופ ןרָאװעג ןעגנולשרַאפ ,םורַא ןופ ךעלדייב ןוא ןעמָארק עלַא טימ ןעמַאזוצ
 .טנורג ןזיב ןעגנוצ

 עלעסיז טָאה ,הסנרּפ ןָא ןוא ּפָאק ןרעביא ךַאד ַא ןָא לָאמ ןייא טימ קידנביילב
 .טָאטש רעסיורג א ןיא ךיז ןעיצרעבירַא ןוא לטעטש סָאד ןזָאלרַאפ וצ ירמגל ןסָאלשַאב

 "? תוברוח יד ףיוא ןקוק ןוא קעה ןטסיו םעד ןיא ,ָאד ןציז ךָאנ וטסעװ סָאװ.
 ,טוה -יורטש ןסייו ַא ןיא זיא עכלעוו ,רעטסעװש סעלעסיז ,עקלאס טגָאזעג טָאה
 ,עשרַאװ ןופ ןעמוקעג ,סעקשטנעה-רושזַא עסייוו ןיא ןוא ןשרַאק עטיור טימ טצוּפַאב
 ערעטלע ריא ןפָארטעג טָאה סָאװ ,קילגמוא עסיורג סָאד ןגיוא ענעגייא יד טימ ןעז
 .הנמלא יד ,רעטסעווש

 טזָאל סָאװ ץלַא טלעגצ ךַאמ, ,טגָאזעג עקלאס טָאה ,"עלעסיז ,ךימ גלָאפ,
 יז לפיוו עסַאק-רעייפ רעשיטָאטש רעד ןופ םענ ,רעצעלּפ עדייב ףיוקרַאפ :ךיז
 יו -ייס .לטעטש םעד טימ ןצנַאגניא ךיז ןגעזעג ןוא גנורעכיזרַאפ רעד רַאפ טיג
 : "יינסָאדנופ גנידצלַא ןביױהנָא טציא וטזומ

 ןסָאלשַאב טָאה יז ןוא לכש ןפיוא ןעלעסיז טגיילעג ךיז רעטרעו סעקלאס ןבָאה
 .רעטסעװש ערעגניי ריא ןגלָאפ וצ לָאמסָאד

 עכלעוו ,רעגיווש סעלעסיז ,ץנַארקנזָאר עלעדנייש עטלַא יד טָאה לייוורעד ףיוא
 ריא ןעמונעגניירא ,עלעדנייש עבָאב יד ןפורעג החּפשמ רעצנַאג רעד ןיא טָאה'מ
 זיא עכלעוו ,עלַאס ריא ןבעגעגּפָא יז טָאה יז .ךיז וצ ךעלקיניא יד טימ רונש
 -תחמש ןיא ,רָאי ןיא לָאמ ןייא רָאנ ןרָאװעג טצונַאב ,טיוט סנַאמ ריא טניז ,יוו-ייס
 ןכלעוו ףיױא ,תוילע ןלייט ןוא רפס ןיא טרָאד ןענעײל םוצ "תיב. ַא רַאפ ,הרות
 ןבָאה ,טנװַאדעג טָאה ץנַארקנזָאר םהרבא וו ,שרדמה תיב ןופ םיללּפתמ עּפורג ַא

 ריא ןיא זיא עפָאס ַא ,גונעג ןעוועג עלַאס יד זיא סיורג .הקזח ַא טַאהעג ןיוש

 -לעטשפיוא ייווצ ךָאנ ןעמונעגנײרַא ןעמ טָאה ,עמעװקַאב ַא ןוא עכייוו ַא ןענַאטשעג

 .סַאָנ רעד ףיוא ןגיל טשינ ,לכ-םדוק ,רעדניק יד טימ עלעסיז לָאז -- ןוא ךעלטעב

 "עג ךיז טָאה סָאװ ,טָאטש קע םענעי ןיא טניוװעג טָאה עלעדנייש עבָאב יד
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 קיל .ק .ז

 טשינ טַאה הפירש רעד ןופ קנופ ןייק ןיהווו ,"עציליא , רעשיאיוג רעד טימ טצענערג
 .ײרַא טייז רערעדנַא רעד ןיא ןזָאלבעג רדסכ טָאה טניו רעד לייוו ,טכיירגרעד
 יד ןופ לימ יד ןוא ןזיוה סָאד ךיוא ערעדנַא ןשיװצ .ץנַאג ןבילבעג ָאד זיא ץלַא
 ןיא סעדנַארעװ עסיורג ייווצ יד טימ זױה עסייו עטרעימעג סָאד .סצנַארקנזַאר

 זיא ,סױרַא סָאג רעד ףױא ,ךיוה רעד ןיא ןענַאקלַאב עסיורג ריפ ןוא רעדינ רע
 טָאה זה םעד ןופ רעדינ רעד ןיא .טנגעג רעצנַאג רעד ןופ לגיּפש רעד ןעװעג
 טבעלעג טָאה ןַאמ ריא ןעװ יוװ ױזַא ,עלעדנייש עבָאב יד טניוװעג טפלעה ןייא ןיא
 לימ רעד ןופ רָאטנַאק יד טנדרָאעגנײא ןעוועג זיא טפלעה רערעדנַא רעד ןיא ןוא
 .רעריסַאק ןרַאפ רעמיצ א ןוא עירעטלַאהכוב רעד רַאפ רעמיצ רעדנוזַאב ַא טימ

 עשירעיוּפ ענעדָאלעג ןכלעוו ךרוד ,רעיוט רעטיירב ַא ןעוװעג זיא טייז רעד ייב
 גָאט דצנַאג א ןענעז סעמרָאפטַאלּפ עטיירב עשהלגע-ילעב ןוא רענעגעוו-רעטייל
 .ריא ןופ ןוא לימ רעד וצ ןײרַא ףיוה ןיא ןרָאפעג

 עבַאב רעד טניוװעג ןבָאה ,ןענָאקלַאב ריפ יד טימ ןרָאג ןפיוא ,ךייה רעד ןיא
 עקיצנייא יד ןעװעג טציא ןענעז ייז .סרעגָאװש סעלעסיז ,ןיז עדייב סעלעדנייש
 ןעוועג זיא סָאװ ,ןעמַאװצ לימ רעד טימ ףיוה ןסיורג ןוא זיוה םענופ רעמיטנגייא
 ,ןַאֿב סעלעסיז ,ןבואר .ץנַארקנזָאר םהרבא רעטָאפ ןכייר רעיז ךָאנ השורי ַא
 טימ ךיילג קלח ַא ןעמֹוקעג זיא םיא .שרוי רעטירד ַא ,ןוז רעטירד ַא ןעוועג זיא
 יירד יד ןשיווצ ןכָארבעגסױא טָאה סָאװ ,טקילֿפנָאק ַא בילוצ רָאנ ,ןיז ערעדנַא יד
 -עגסיוא רעדירב ענייז ןופ ןעמונעג ןבואר טָאה ,העבש רעד ךָאנ דלַאּב רעדירב
 .קעֹװַא ןוא קלח ןייז רַאפ טלָאצ

 ךיא בָאה סָאװ, ּפָאק ןרַאפ טּפַאכעג ךיז ןבואר טָאה רעטעּפש טונימ ַא טימ
 -עגּפָא ךיז ,ןזניל ּפָאט ַא רַאפ הרוכב יד טפיוקרַאפ ?טײקשירַאנ ַא רַאפ ןָאטעגּפָא
 ,טרָאװ ףרַאש ַא בילוצ ,הסנרּפ רעטיירג ַא טימ סטוג ןוארךבָאה ךייר ַא ןופ טגָאז
 טשינ ןש רע טָאה ןּפַאכקירוצ רָאנ ."טוניפמ רעסייה ַא ןיא ןלַאפעג ןזיא סָאװ
 .טנָאקעג

 ןטַאט ןטימ טעברַאעג ןיז יירד עלַא ןבָאה ,טבעלעג טָאה רעטלַא רעד ןמזילכ
 ןברָאטשעג זיא רעטָאפ רעד רָאנ יו .ןדירפוצ ןעװעג ןענעז עלַא ןֹוא ןעמַאזוצ
 .טרעטשעצ ןרָאװעג םולש רעד זיא

 ןעוועג זיא טייז ןייא ףיוא .סַאג ַא יװ ןעזעגסיוא טָאה קינייװעניא ףיוה רעד
 ןיא לעמ ףיוא קעז טימ ,לעמ טימ סעדַאלקס ,האובת טימ סרעלכיפש הרוש ַא
 ןגױװעגּפָא ,קעז ןיא טישעגניירַא ןרָאװעג זיא לעמ סָאד וװ ,רעלכיײּפש רעקיזיר ַא
 ןליק ףיוא ןרעמַאק ןעװעג ןענעז טייז רערעדנַא רעד ףיוא .טריבמָאלּפרַאפ ןוא
 ןיא ,רעמַאק ערעדנוזַאב ַא ןוא דרעפ רַאפ לַאטש ַא ,ץלָאה ףיוא רעכעדיץוש
 ענרעצליה יד טימ סעפעג קידחסּפ רעייז ןטלַאהעג ןבָאה רעמיטנגייא יד רעכלעוו
 ןכאז םתס ןוא ןייוו ףױא סרעשנאג יד ,תוצמ ןסיטש םוצ סעּפמעטס עסיורג
 ןףדייש וצ יײז טימ ךיז ןעוועג רעוװש זיא'ס רָאנ ,טצונעג טשינ ןיוש ןבָאה סָאװ

 -תמַאד עסיורג ַא טקינײארַאפ ףוס עמַאס םייב טָאה םינינב תורוש עדייב יד
 טעברַאעג טָאה ,םורַא ןצנַאג םעד רעביא ץלָאטש טימ טקוקעג טָאה סָאװ ,לימ
 .חווירב הסנרּפ ןבעגעג ןוא טכַאנ ןֹוא גָאט

 רע סָאװ ,טלעג םעד רַאפ .טגָאזעגּפָא ךיז ןַאמ סעלעסיז טָאה םעלַא םעד ןופ
 ןופ בלעװעג ַא קרַאמ ןיא טנפעעג ךיז רע טָאה ,ןגירקעג רעדירב ענייז ןֹופ טָאה
 ךיז טמעשעג ןֹוא ןעוועג חילצמ טשינ געוו םעיינ ןייז ןיא טָאה רע .רֹוטקַאפונַאמ
 יװ ןסקַאװעג ,סיעכהל .ףיוא וו ,לימ יד ןיא טייצ רעבלעז רעד ןיא .ןגָאזוצסױא
 .ץרַאה ןייז טקירדעג ןוא ןווייה ףיוא

 ןגרַאברַאפ ץרַאה סעלעסיז ןיא טָאה ױזַא ,שַא רעטנוא ןליוק עקידנעילט יו
 ןעװעג ןצרַאה ןיא ךיז ייב זיא יז .סרעגָאװש עריא ףיוא גנורעטיברַאפ ַא טעילטעג
 ,"טריפעגרעטנוא,, קיליווזייב ןענבואר ריא ןכָאה ,סרעגָאװש יד ,ייז זַא ,טגייצעגרעביא
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 גנונעגעזעג
 עה אטא טא ווא א אטא אטא עי

 -ירפ ןייז וצ טגנערבעג טָאה סָאד ןוא השורי לטירד ןייז ןפיוקרַאפ ייז לָאז רע
 .טלעוו רעד ןופ ןרעוו ןטינשרַאּפ ןקיטייצ

 ןשָאלרַאפ טייצ רעד טימ גנורעטיברַאפ רעד ןופ ןעילט סָאד טלָאװ רעמָאט
 ךָאנ רעייפ עליטש סָאד טָאה יז ןוא הפירש יד ןעמוקעג סציא ןזיא ,ןרָאװעג
 סרעגָאװש עריא טימ ךַאד ןייא רעטנוא טציא ןעניוו ריא .ןזָאלבעצ רעקרַאטש
 ןצנַאגניא זיא רעריא תעב ,טכײל ןרעטש רעייז יװ טנעָאנ רעד ןופ ןעז ריא ןוא
 ,קנַאדעג רעד .סרעסעמ טימ יװ ץרַאה סעלעסיז ןטינשעג טָאה ,טרעטצניפרַאפ
 טציא יז טלָאװ ,השֹורי רעד ןופ ןענבואר ריא ןסױטשסױרַא סָאד טשינ ןעװ זַא
 יד ןופ :טרעקרַאפ רָאנ ,ענעטילעגיהפירש עכעלקילגמוא יד ןופ ןעװעג טשינ
 טימ ךיילג טלָאװ יז .סנירעגעוש עריא טימ לג ,עטעװעטַארעגּפָא עכעלקילג
 ןײג טגעמעג ייז יו ךיילג ןוא ךיז טיירד סָאװ ,לימ רעד וצ עטפתוש ַא ןעװעג ייז
 רעװַאשז יװ ץרַאה ריא ןסעגעג טָאה קנַאדעג רעקיזָאד רעד .ּפָאק םעד ןביוהעגפיוא
 .לטעטש סָאד ןוָאלרַאפ טלָאװעג יז טָאה ןײלַא םעד בילוצ ןיוש .ןזייא טסערפ
 .ןָאט-ייו ױזַא טשינ ץרַאה סָאד טעװ ,ןעז טשינ ןלעװ ןגיוא יד ןעוו רשפא

 ,טלעטשעגטסעפ לָאמ ןייא טשינ עלעסיז טַאה תובשהמ עריא ןופ בעוועג ןיא
 ןטערטניײרַא ריא טימ יװ ןצַאשוצּפָא טשינרָאג טסייו ץנַארקנזָאר עילימַאפ יד זַא
 רעקידובכב ַא ךס ַא וצ ןרָאװעג ןביוהרעד ןעמָאנ רעייז זיא ,החּפשמ רעד ןיא
 -עג ןענבואר ריא רַאפ טָאה יז זַא ,ןטלַאהעג טּפיױהרעביא טָאה עלעסיז .הגרדמ
 ןזָאלרַאפ וצ ןענַאטשַאב זיא יז סָאװ םעד טימ ,ןברק םעניילק ןייק טשינ טגנערב
 ,לטעטש םעניילק םעד ןיא ןצעזַאב ךיז ןעמוקעג ןוא ןילבול טָאטש-סטרובעג ריא
 .ןרעטלע ענייז ןבענ

 םעד ןופ לקינייא ןַא ןעועג זיא ,ץישעבייא ןימינב 'ר ,רעטָאפ סעלעסיז
 'ר .יתלפו-יתרכ, ןוא "םימותו-םירוא; לעב רעד ,ץישעבייא ןתנוהי 'ר ןטמירַאב
 ןוא ס'ש ןיא איקב א ,חומ רעפרַאש ַא ,ןדמל רעסיורג ַא ןעוועג זיא ןיײלַא ןימינב
 ןוא דרָאב רעצרַאװש ַא טימ ,רעקיסקיוװעג-לטימ ַא ,דיי רענייש א ןוא םישרופמ
 ןיז ןעמערב עטכידעג ןוא עגנַאל רעטנוא ןופ קילב ןכעלגנירדכרוד ןפרַאש ַא
 טָאה סָאוו ,טכיל-ןירַאטס ןופ לקירבַאפ ןיילק ַא ןופ ןגיוצעג ןימינב 'ר טָאה הסנרּפ
 -נָאק וצ ןעװעג דנאטשמיא טשינ זיא רע לייו ,ןבעג טנָאקעג טשינ ךס ןייק םיא
 ןטידערק עקינימרעטגנַאל טלײטעג ןבָאה סָאװ ,"ןבייל, עסיורג ענעי טימ ןרירוק
 םיא סָאד טָאה זיוה קידובכב א ןריפ וצ ףיוא רעבָא ,סקניל ןוא סטכער ףיוא
 .ןגָארטעג

 ענייא ,רעטכעט סקעז ,רעדניק סקעז טימ טשטנעבעג טָאג טָאה ןענימינב 'ר
 טשינ רע טָאה ןדנ ןייק רענייא ןייק רַאפ רָאנ ,רערעדנַא רעד ןופ רענעטָארעג
 טשינ ךיוא ךיז טָאה רע .טגרָאזעג טשינ םעד ןופ ךיז טָאה ןימינב 'ר ןוא .טַאהעג
 . .ןדנ רענייש ץנַאג א ןעוועג זיא ןיילַא סוהי רעד לייוו ,ןגרָאז טפרַאדעג

 ,עקנַאלש ַא ,עכיוה ַא .עלעסיז ןעוועג זיא רעטכעט סנימינב 'ר ןופ עטסנעש יד
 ןגױא עגולק ,עניורבילקנוט ,טיֹוה רעטרַאצ ןוא רעלעה ןופ םינּפ קידנור ַא טימ
 יד ןופ רענייא טשינ .ןיסעצנירּפ א יו עצלָאטש ַא ןוא ןעלסייו עסיורג טימ
 ,ץנַארקנוַאר ןבואר רָאנ ,ךודיש םעד ףיוא ןפָאלעג זיא ןילבול ןיא םירוחב עכייר
 טַאהעג טָאה ,ןילבול ןבענ ןופ רענלימ ןוא רחוס-האובת ןסיורג םעד ןופ ןוז רעד
 ןלעפעג ֹוצ ןטסעב םוצ קילג סָאד

 רעיײז רָאנ ,דיי רעטושּפ ַא ןעװעג זיא ,ץנַארקנזַאר םהרבא ,דעטָאּפ סנבואר
 רעד ןיא טמשעג טָאה סָאװ ,זיוה טיירב ַא טױיפעג ךיז טָאה םיא ייב .רעכיײר ַא
 ,ץישעבייא ןימינב 'ר טימ ךיז ןייז ךדשמ סצנַארקנזָאר םהרבא .טנגעג .רעצנַאג
 עטגנערבעגּפָארַא ןייז ןוא תובישח ןופ עלעטנעמ ַא ןיא טליהעגנייא ןעמָאנ ןייז טָאה
 .םשור ַא טכַאמעג לטעטש ןיא טָאה רונש

 -ניא ןצרַאה ןפיוא רעווש ןעוועג ןעלעסיז זיא ןרָאּפּפָא ריא ברע ןופ גָאט ןיא
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 קיל ,ק .ז

 קעװַא ןוא רעדניק יד ןעמונעג יז טָאה ,ןענַאטשעגפיוא זיא יז רָאנ יוװ ,ירפרעד
 טָאה ןײלַא עלעסיז .ןטַאט רעייז טימ ךיז ןענעגעזעג וצ "טרָא-ןטוג , ןפיוא ייז טימ
 טָאה ,ןעמוקעגקירוצ זיא יז יו ןוא רבק סנַאמ ןפיוא טנייװעגסיוא טוג טרָאד ךיז
 -רָאפ ,רענעטפָאהעג ןעמולב עטרילָאק טימ ,רעד רעטניה טלעטשעגקעװַא ךיז יז
 ךיז טלָאװעג טשינ ןוא ףיוה םוצ ןעגנַאגעגסױרַא זיא סָאװ ,רעטצנעפ םייב גנַאה
 יו ,ּפָאק ןטימ טלקָאשעג ןוא טייו רעד ןיא טקוקעג קרַאטש טָאה יז .טרָא ןופ ןריר
 ?ירזע אובי ןיאמ :דרע ןוא למיה *ב טגערפעג טלָאװ יז

 יד ןוא טגנערבעגרעהַא טָאה יז סָאוװ ,טנגוי ריא ןופ טכַארטעג טָאה עלעסיז
 ןענַאטשעג ריא ןענעז ןרערט .רעביא ָאד טזָאל יז סָאװ ,ןבעל ריא ןופ רעקיטש
 ןברַאש ַא יװ ןכָארבעצ ןעוועג זיא ץרַאה ריא ,ןגיוא יד ןיא

 ןוא רעטכייל יד, ,םיטש רעליטש ַא טימ טגערפעג עקציײר טָאה ,יישעמַאמ-
 "? טנַאװעגטעב ןשיווצ ןקַאּפ ןעמ לָאז ,ּפמָאל-הכונח םעד

 .טרעפטנעעג ץרוק עלעסיז טָאה ,"דניק ,טסליוו וד יװ קַאּפ,
 ןַײלַא רעדניק יד טזָאלעג טציא עלעסיז טָאה ,טייהניוועג ריא יו טשינרָאג

 סנייא ץלַא .ןקַאּפ ייז ױזַא יו ןוא סָאװ ןעגנַאגעגנָא טשינ ריא זיא סע .ןקיטלעוועג
 .טזָאלעגרעביא טשינ ןענאדנופ ןריפסױרַא םוצ ןכַאז ךס ןייק ייז הפירש יד טָאה

 ןוא דניירפ ערעדנַא ןענעז לָאמעלַא .טורעג טשינ ריט יד טָאה טנװָא ןיא
 ,טסוװעג טשינרָאג דניצַא זיב טָאה עלעסיז .ןענעגעזעג ךיז ןעמוקעג עטנַאקַאב
 .דניירפ עטוג ליפ ױזַא ָאד טָאה יז זא

 ענעפָא ןוא ליומ ןסָאלשרַאפ ַא טימ יורפ עטלַא ,ערעגאמ ַא ,עלעדנייש עבַאב יד
 טָאה ,בױט ַא יװ ,ליטש .קידבוט-םוי ןָאטעגנָא ןעוװעג גָאט םענעי ןיא זיא ,ןגיוא
 םעיינ םעד ןיא עקליּפשרעטיצ רעניש רעד טימ טצוּפעגסיוא טיײרדעגמורַא ךיז יז
 .סעקרעשטַאּפ ןוא ןרעדעפ עטרילַאק טימ טצוּפַאב ,ךעלטעמַאס עצרַאװש ןופ לקעּפושט
 לדנַאטּפַאק ןזױל ,ןצרַאװש ריא ןופ טקנַאלבענּפָארַא טָאה טָאבַאשז רעסייו רעד
 ןופ .קידנעטש יװ ןסָאלשרַאפ רעמ ןעוועג טנייה זיא ליומ ןסָאלשרַאפ ריא ןוא
 לָאמעלַא ןוא רונש ריא ףיוא קילב ןעמוטש ַא ןפרָאװעג לָאמעלַא יז טָאה טייז רעד
 .הליפת רעליטש ַא וצ יװ ןגױא יד ןביוהעגפיוא יז טָאה

 טשינ ןיוש רעמ זיא סרענעגעזעג ןייק ,ןעצ ןרָאװעג זיא רעגיז רעד ןעוו
 טַײצ עטסכעה יד ןעוועג ןיוש זיא רעטלַא רעד רַאפ ןוא ןטרַאװרעד וצ ןעװעג
 ןעלעסיז ןטעבעגניײירַא ,עמש-תאירק ןענעײל ריא רַאפ יז טָאה ,ןפָאלש ןייג וצ
 .ריט יד ךיז רעטניה ןסָאלשרַאפ קידתודוס ןוא רעמיצפָאלש ןיא ךיז וצ

 ןטלַא ,ןכױה םעד ףיוא רונש רעד ןזיוװעגנָא יז טָאה ,"עלעסיז ,ךיד ץעז;
 ןטעבעג םעד ףיוא ףוג סנַאמ ריא ןופ ןרוּפש-סגנופיטרַאפ יד טימ לעטָאפ םענרעדעל
 ַא ועגנאהעג טָאה לעטָאפ םעד ןגעקטנַא .לטנעוװ-ןעלנָא םעד ףיוא ןוא סעזעג
 ַא טציא טָאה עלעסיז .טלגיּפשעגנָא םיא ןיא ךיז טָאה סָאװ ,לגיּפש רעכעלנירג
 -עגפיוא טָאה יז .ןעזסיוא ןגייא ריא רַאפ ןקָארשרעד ךיז ,לגיּפש ןיא קידנעוט-קוק
 ּפָאק םעד טײרדעגקעװַא ןוא ,טלעק ןופ יװ ,טרעטיצ

 ריא ןופ ןגױצעגסױרַא עלעדנייש עבָאב יד טָאה טנעה עקידנרעטיצ טימ
 ןגָארטעג קידנעטש טָאה יז סָאװ ,ךעלעסילש טימ טניב ןטקעטשרַאּפ םעד עילַאט
 יז טָאה ךָאנרעד .עדָאמָאק יד טנפעעג יז טָאה ייז ןופ םענייא טימ ןוא ךיז טימ
 ןופ ןוא טקורעגסױרַא םיא ,דָאלפוש ןטשרע םעד טנפעעג עלעסילש טייווצ ַא טימ
 ןטכַאמרַאפ ַא ןעמונעגסױרַא יז טָאה ,ןגעלעג טרָאד ןענעז סָאו ,ןכַאז יד ןשיװצ
 .לַארעטופ ןקימרַאפנרַאגיצ ,םענרעדעל

 -- םיטש רענעכָארבעג ַא טימ ןביוהעגנָא עטלַא יד טָאה -- "עלעסיז ערעייט.
 ךָאד טיג ע"שבר רעד רָאנ ,טסָאה וד יו לזמ רעסעב ַא טרעװ רעכיז טסיב וד.
 סיוו ךיא .טשינ ןעמ רָאט תֹוישק ןייק ןגערפ ווא ןבילקוצסױא טשינ םענייק
 טּפיוהרעביא ךיז ןרימ יצ ןוא ןעז ךָאנ ךיז ןלעװ רימ ןעוו ,עלעסיז עביל ,טשינ
 .."ןעז ךָאנ

224 



 גנונעגעזעג

 ענעטעמרַאּפ יד ףיױא טלקײקעגּפָארַא ךיז לָאמַאטימ ןבָאה ןרערט עסיורג ייווצ
 רעמורפ ַא יו ,טייקיטכיזרָאפ ןוא טיײקכעלטרעצ ַא טימ ןוא ןקַאב עטמַאלפרַאפ ןוא
 .לַארעטופ ןקידתודוס םעד רונש ריא טגנַאלרעד עטלַא יד טָאה ,גורתא ןַא טלַאה דיי

 וצ רעגיוש ןיימ ןופ ןגירקעג ייז בָאה ךיא .עלעסיז ,לרעּפ עניימ ןענעז ָאד;,
 סָאװ ,עימק עטוג ַא יװ ןייז ריד יז ןלָאז .ריד ייז ךיא קנעש טציא ,הנותח ןיימ

 ."הכרב ןוא לזמ טגנערב
 ןבאה םישעמ ןוא רעטרעװ סרעגיוש ריא .טלעטשעגפיוא ךיז טָאה עלעסיז

 רעד ןלַאפעג יז זיא טכַאמנָא ןיא יו .לַאװק-ןרערט ריא ןופ ןזולש יד טנפעעג
 טליפעגנָא טָאה ןעיורפ ייווצ ןופ ןעּפילכ טקיטשרַאפ ַא ןוא זדלַאה ןפיוא רעגיווש
 .רעמיצ סָאד

 י+ יו טקרעמַאב יז טָאה ,ןענעגעזעג טלָאװעג ןיוש ךיז טָאה עלעסיז ןעוו
 סעּפע ךָאנ טלָאװעג טלָאװ יז יו ,ןטייז עלַא ףיוא טקוק ןוא ךָאנ ךיז טיירד עטלַא
 .לױמ ןרַאפ ןעגנערבוצסיורַא רעוװש ריא זיא'ס רָאנ ,ןגָאז

 טגָאזעג עלעסיז טָאה -- "?ןיוש ייג ךיא ,ןפָאלש ןיוש ףרַאד רעגיווש יד,
 ִז טלעדנייש עבָאב יד טָאה עגר רעד ןיא .גנומיטש עכעלנייּפ יד ןסיירעביא םוצ
 ,םערָא ןרַאפ טּפַאכעגנָא

 יבױהעגנָא ןיש עטלַא יד טָאה -- "עלעסיז ,ןטעב ךיד ךיא לע ךַאז ןייא,
 טקַאהרַאפ ןבילבעג יז זיא טניו ןופ טַאלב ַא יו עקידנרעטיצ ַא ןוא ןגָאז סעּפע
 ריא ןטלָאװ רעטרעװ טשער יד יװ ץכעייּפש סָאד ןעגנולשעג טָאה יז .ןטימניא
 .ייב ַא יװ זדלַאה ןיא ןענַאטשעג

 רעגיוש רעד ןפלעהסױרַא םוצ טגערפעג עלעסיז טָאה "?רעגייטש ַא סָאװ;
 :ןעוועג רבוג ףוס-ףוס ךיז טָאה רעגיווש יד ןוא

 יז טָאה -- "סנירעגעװש ענייד טימ ןענעגעזעג ךיז וטסלָאז ןרָאפּפָא ןרַאּפ?
 .גנוגנערטשנָא סיורג טימ טלמַאטשעגסױרַא
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 אנילאראק
 (ע דַאלַא ב)

 םוכוד ןופ ץַאלַאּפ םעניא .טכאנ עבלא =

 ןעיצ םע ...ןענערב עצרַאווש טכיל ייווצ

 עקלעפ ןוא תורוד ץנעברָאטשרַאפ

 ..לניּפש ןיא סַאנילָארַאק גיוא ןרַאפ

 !זע למיה ,ַא ,..טפנוקוצ ריא זיא םָא ןוא

 א ךרוד ךיז ןַאמ ַא טימ טסייר י

 ע,'- ...רעמיש רעיולב -- -- טולב טימ טפירט זיּפש ַא

 ןגיוו ךיז ןצנַאלּפ-רעסַאװ ...ןיורק א

 רעטיר ןוא ןטשריפ ןעמוק סָאלש ןיא
 ,רעיסעלַאּפ רעדלעוו יד ןיא דגַאי ףיוא
 .ץַאלַאּפ ןיא ןלַאקַאב ןעמיוש סע
 ..ןטרָאק ןוא רעלעב ןוא סעקנַאילוה

 טָאה ףַארג רעכעלפעה ַא -- לָאמנייא ןוא
 ,ןטפ ת" וזַאב-רוכיש ם םע ,םוכוד םייב

 ןענוווענּפָא ןיגַפב ןופ יורג

 - += - רעטכַאט ענַײש-דליב ,עלעדייא ןייז

 ..לגייפ יד ןוא טניוו םעד טפושיכרַאּפ
 יא = טלעצעגנ ןיא טמוק סע
 ..ןרעטש יד ןופ יי סעד ייב) = םויהענ
 ןטו לב י ד ןעגניז ןייוו-ןביורט יו
 = += - ףממעלּב ןופ רענעלענ ןכײװ רו=
 ,רענוד א יוו ,שַאר טמוק קילגמוא'ס זיב 'ה ןוב
 = - - ןרערמ ןוא ...הסיפת ןוא ...ןטייק םימ



 רעדיל

 ,ץַאלַאּפ רעד ןעמַאלפ ןיא ףיוא טייג'ס ןוא
 ..ןדניוושרַאפ ליטש טכַאנ ןיא םנטָאש ייווצ
 רעטיר ענעזנַארב ךָאנ ןגָאי סע
 ..ַאניּפ רעד ףיוא -- סקנילפ ַא לפיש ַא
 .סעילַאװכ יד שיטסַאטנַאפ א סע

 ,הנבל יד ףיוא טצילב סנקלָאװ
 ..ירָאגירג טלַאפ זיּפש ןקנַאלב םכארנ|
 - - -- ַאנילָארַאק ךיימ ןיא ךיז טּפרַאוװ'ס וו

+-; 
 ש ׂש

 -- םעילאװכ יד טפושיכרַאפ הנבל

 ןעמיוש טמענ קישַאר בורג-לסעק ַא

 ..רעגעי יד רַאפ ץענ ַא סיוא טיירפש ןוא

 ַאנילָארַאק ץוש ןייז ןיא טמענ ןוא
 ןצַאלַאּפ-רעסַאװ עדנעלקניפ ןיא

 ..ןירָאגירג טימ בוילש ריא טרעייפ יז

 קד עיולב -- ןיורק ַא טימ טריצַאב

 = יי אויפ רעד 8 טרעוו יז הכלמ יד

 .לָאטשירק ,רעטומלרעּפ -- ןָארט ריא

 .סעקלאסור עקנַאלש -- ןעמַאדפיוה עריא

 ,םולב ןוא גייווצ טפירט סע רעבליז טימ ןעוו

 -- לרעּפ ץזָאר-סייוו טימ ַאניּפ יד טכַאל'ס

 ,םיילפ ץטפושיכרַאפ א טכַאנ ןיא טליּפש

 -- םירָאגירג לפייפ עשכוטסַאּפ סָאד טליּפש
 .דיירפ ענעשָאלרַאּפ רעצרעה ןיא טקעוו

 = יו * - ןרערט ןוא טפאשקנעב ןוא עביל טדניצ

 רעטסייג יד ךשוח ןיא ןעלגָאוו'ס ן
 -- רעטיר יד ןוא ףַארג ןופ ,םוכוד ןופ
 .םייּפמוז ןרעטצניפ ןיא -- םילוגליג
 = = -- ןגעװ עקיטכַאנ ףיוא -- רעטסנעפשעג
 ..ןַאנילָארַאק טנייה זיב ןגָאי יז
 ..םנקלָאװ יד ןוא טניוו םעד ןגָאי יז
 רעטכעלעג שלווייט ןוא רעמָאי ןוא

 -- = = טנגעג רעד ןיא ליורג ןוא המיא ןטײרּפש
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 רעיירש םירפא

 םינושאר יד
 "הוממיבה. ןופ

 אניוואר הנח

 'רעטַאעט טימ ,"המיבה , רעטַאעט ןטימ ןדנוברַאפ שינַאגרָא זיא אניווָאר הנ
 -ַאעדיא-שירענָאיּפ ַא רָאנ ,רעטַאעט ַא םתס ןעוועג טשינ זיא "המיבה , .ללכב רוטלוק -
 ,לאפוצ רעדָא זירּפַאק ןייק יו טשינ ןענַאטשטנַא זיא רעכלעוו ,וויטקעלָאק רעשיטסיל
 ןופ ןטראנגייא יד ןיא ,ךַאלפ רעד ףיוא ןגעלעג זיא סָאװ ,עיצקנופ-רוטלוק ַא יװ רָאנ
 .רוטלוק רעשידיי רעד ןיא גנולקיװטנַא רעשירעלטסניק ןוא רעכעלכארּפש רעד

 שירעליּפשיוש טריטנעזערּפער ןוא ךיז טימ טריטנעזערפ אניוװָאר הנח
 ןופ ןוא טסַאל ןופ ןיורק יד ןגָארט וצ ןלַאפעגסיוא ןיא לרוג ןייז ףיוא סָאװ ,רוד ַא
 .רעטַאעט-תוכלמ םעניא םור

 -בעה זיולב טשינ טנַײמ ,"המיבה, זיולב טשינ טניימ אניווָאר הנח ףירגַאב רעד
 .ללכב ןיז-רוטלוק ןרעטיירב ןיא ןדיי ייב רעטַאעט רָאנ -- ,רעטַאעט שיער

 טרינימָאד עשירעלעטשרָאפ-שירעליּפשױש סָאד ,טנעמעלע רעלַארטַאעט רעד
 ןַא ןענופעג טָאה אניווָאר .ןלענָאיצנעװנָאק-שיטסילאער םעד רעביא אניווָאר הנח ייב
 -יךיי ערעדנַא ןוא "המיבה, רעד ןעוועג ןגייא זיא סָאװ ,חסונ ןשידיי םוצ געוו םענעגייא
 -נַאמָאר-ךעלטכישעג ןוא ןשיראדנעגעלי-שיקלָאפ טימ ענעגנורדעגכרוד ,סרעטַאעט עש
 ןוא רעגייטש רעשידיי תורוד טקריוועגסיוא ךיז טָאה סע ןכלעוו ףיֹוא ,סָאטַאּפ ןשיט
 -ייֵל ןוא ןייבשריה רעטייוו ,ץרּפ ןוא יקסנַא ,ןידרָאג ןוא ןעדַאפדלָאג ױזַא .טרא-ןעקנעד
 .קיוו

 ,םזילַאער ןלַאטנעמונָאמ ןוא ןלענָאיצָאמע םוצ טנעָאנ רעבירעד טייטש אניווָאר
 -ַאערק ןוא רַאוטרעּפער ןלַארטַאעט ריא ןופ חסונ םעד ,קיטַאמעט רעד ןגייא זיא סָאװ
 .סעיצ

 ןיא -- תידוהי ,"קוביד, ןיא -- האל : ןטלַאטשעג יד טנעָאנ ןענעז אניוװָאר הנח רַאפ
 ריא זיב "דיי רעקיבייא רעד, סיקסנא ןיא ,תרפא עלערימ ,"ַאטסָאקַא לאירוא, סוװָאקצוג
 םעד רעביא ןטלַאטשעג עריא יז טביוהרעד םוטעמוא .אעדעמ סלַא עיצַאערק רעסיורג
 .ןלענָאיצָאמע-לַארטַאעט ןופ ןכיוה יד וצ -- ןבעלירעגייטש םעניא ןשיטסילַאערירַאגלווו

 -ַאמַארד עטסעב יד אניווָאר זיא ,טפַארק-סגנוקריוו רעסיורג ןופ ןירעליּפשיוש ַא
 סעיצַאערק עריא רַאפ עלופרעטקַארַאכ עמַאס סָאד .עניב רעשיערבעה רעד ףיוא ןירעקיט
 ןוא טרָאװ ןופ עפראש-קיטנאק ,עקיטרעפגאלש-שירעלטסניק סָאד ,עיסערּפסקע ריא זיא
 עריא טריזירָאלָאק יז ןעלטימ עכלעוו טימ ,טײקשירָאגעטַאק עשידיי עגנערטש יד
 .סנבעל עשינעצס

 -עז עיצקעּפסָארטניא רעשירעלטסניק ןֹוא רוטלוק רעלַארטַאעט רעד קנַאדַא
 ײּפע ענעפורעגױזַא יד ןיא ייס ,םוטעמוא .קילעפוצ טשינ לָאמנײק ןדלעה עריא ןענ
 ריא ןיא ןַארַאפ זיא ,עיצַאנימלוק רעשיטַאמַארד רעד ןיא יו ,עיצַאערק רעד ןופ ןדָאז
 -ַאכיסּפ ןוא לענָאיציזָאּפמָאק ,קיטרַאליטס טכַאמ סָאװ ,עיניל עכיילג ןייא ליּפש
 -רַאפ סָאװ ,רעיושוצ יד ףיוא סולפנייא רעד ךיוא ןופרעד .ןטלַאטשעג יד ץנַאג שיגָאל
 ךיז רַאפ ןבָאה ןוא רעטַאעט ןיא ךיז ןעניפעג ייז זא ,טשינ עלייוו ןייק ףיוא ןסעג
 -ָאיצָאמע ןטימ עשיטעטַאּפ-וװיסערּפסקע סָאד טקינייארַאפ יז .ליּפשיוש ןוא עיצַאערק
 .טייהנייא רעשינַאגרָא ןייא ןיא ןשיגָאלָאכיסּפ-לענ
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 "ףמיבה, ןופ םינושאר יד

 ,ןטנעמעלע עלַא סיוא רעבָא טדיימ יז .וויסנעטניא ןוא וויסלופמיא זיא ליּפש ריא
 -עביא ,סעיגָאלָאכיסּפ ענעדָאלעגרעביא טימ טלַאטשעג יד ןטסאלאב ןענָאק עכלעוו
 -אמ .רעכעלרעניא ןַא זיא סָאטַאּפ ריא .ןעגנוריגַאער-גנוגעװַאב ןֹוא ללשיטרָאװ ןקיר
 רעטפַאהפמַארק ַא ,גנוגעווַאב ַא ,ןטגָאזרעד-טשינ םעניא סיוא ךיז יז טקירד זייוונטנעמ
 לָאמַא ןוא טרָאװ סָאד לָאמַא רָאפ טיצ אניװָאר .קילב רעגנערטש ַא ,לייב"ןטסיופ
 .טרָאװ רַאפ גנידַאברָאפ רעד שיגָאלָאכיסּפ טשרע זיא סָאװ ,קורדסיוא ןשימימ םעד

 -סיוא ןוא טלוב ױזַא ,סעקסאמ עשינעצס עריא רעבירעד ןענעז טפַאהלפייווצמוא
 ןכירטש יד טימ ךיז ןראבנייארַאפ דלעה םענופ ןטראנגייא עשימָאנָאיזיפ יד .לופסקורד
 "יָאר, ךיז ןעמוקַאב סע ןֹוא טכיזעג ןטנאסערעטניא שירעליּפשיוש רוטַאנ ריא ןופ
 .עיצַאזילַאודיװידניא רעכעלרעסיוא ריא ןופ תוכז ןיא טבעל עיצַאערק יד ."ןּפיט-אנ

 .םתוח ןלַאוטקעלעטניא םענופ טַאטלוזער ַא ןענעז ריא ייב ןכירטש עקיזָאד יד
 טקנעד יז סָאװ רָאנ ,דלעה ןיא טליפ יז סָאװ ,רָאנ טשינ ןליּפש ריא ךרוד טגָאז יז
 .םיא ןגעוו

 ןויטיאוטניא ןופ יירפ טשינ ,ללכב רעלטסניק ןייק יװ ,אניווָאר זיא סיוועג
 ןופ טנעמעלע רעד רעבָא זןיא ריא ייב .עיגעליווירּפ ריא זיא סָאד ,טרעקרַאפ ,ןליפ
 .ןַאלּפ ןטשרע ןפיוא לייטרוא ןקיניזטסוװַאב

 ,ליּפשיוש ריא קידנגייצרעביא ןוא גנוטלַאה עשינעצס ריא זיא'ס לופסקורדסיוא יו
 .טרָאװ ןוא ךַארּפש ריא זיא לעה ןוא רעטיול ױזַא

 רעלופ ןיא זיא עיצַאנָאט ריא ןופ גנוריטַאש יד ,טרָאװ ריא ןופ גנַאלק רעד
 -פערק ,קיטּפַאז זיא גנומיטש ריא .ליטס ןשירעליּפשיוש ריא וצ תימילש רעשינָאמרַאה
 .זיורבפיוא ןקידמערוטש וצ ,ןעשטּפעש ןליטש ַא וצ קיעפ זיא יז .םָאקלופ ןוא קיט
 ןופ ללש םעד ןקירדסיוא ךעלכַארּפש ןעק יז .ןענייו ליטש ןוא ןגייווש ךיוא ןעק יז
 ןיא ןטלַאטשעג ןופ עירעלַאג-ןּפיט רעכייר ױזַא רעד ןיא ןטפַאשנדיײל עקיטרַאנדישרַאפ
 דנַאטשוצ-טימעג םעד ןיא ךיוא יוװ ,ןטלַאטשעג יד ןיא ןכעלטנזעוו םעד טימ גנַאלקניײא
 .טנעמָאמ ןופ

 -עלטכישעג ןדער ריא ךרוד ןעוו ,לעה ןוא שיטעטַאּפ ,שירעגָאזנָא םיטש ריא זיא לָאמַא
 -עגקירוצ רעדלימ טימ ,טעטעיפ ןוא טכרָאפ ןופ רעטיצ ַא טימ ןשָאלעג-ךייוו ;ןדלעה עכ
 טרעה ,עדנעגעל ןענעז ןטלַאטשעג עריא ןעוו -- ,רעטרעװ עריא ןסילפ טײקנטלַאה
 סע ןעוו .רעטסילפ ןטרַאצ ןופ ןסנַאינ ,רענעטיבלַאה עטלטרעצעג ,ורמוא ךיז
 ןוא גנונערָאװ ,תוירבדמ ןופ ןעגנַאלקּפָא יו םיטש ריא ךיז טגָארט ,ךיז טרעדָאּפ
 .ביול ןוא טסיירט ,הללק

 רעד ןיא ןוא גנַאלק םעניא זַא ,ןטּפױהַאב וצ טגאוועג ןייז רשפא טעװ סע
 סיואכרוד ,טרַאנגיא עלַאנָאיצַאנ עשיקלָאפ ןַארַאפ זיא עיצַאנָאטניא ריא ןופ רוטקַאפ
 .ליטס'ךַארּפש רעשידיי

 ןופ ןירעקיגַארט עטסעב יד יו אניוװָאר ןענעכייצַאב וצ טכערעג ןוא קיטכיר זיא סע
 .טפיוהרעביא רעטַאעט ןשידיי ןופ ןוא לארשי ןיא רעליּפשיוש רוד רעזדנוא

 ו בונוטרב עשוהי

 ַא ןופ גנאג ןוא געװ ןצנַאג םעד ןגלָאפוצכָאנ ךעלצונ ןוא טוג זיא סיוועג
 -טנַא ןוא ןטייצ עלַא ןיא ןוא קיטיײזלַא םיא ןעז ,בונוטרב .י זיא סע יװ ,רעליּפשיוש
 טימ ,ןלייט-ךורב טימ ךיז ןענעגונגַאב סיוא טמוק ןטלעז טשינ .סעידַאטס-סגנולקיוו
 .געוו ןטכַאמעגכרודַא סרעלטסניק ןופ רעייפ ןסיורג ַא ןופ ןעקנופ

 -יוש ןכייר ןייז ךשמב טכַאמעגכרודא בונוטרב .י טָאה געוו ןסיורג ןקיזָאד םעד
 .םילוגלג ןוא ןויסנ ןשירעליּפש

 רענייא זיא ,רעטסטלע רעד טשינ בוא ,בונוטרב זיא ,ךיז טכַאד ,גָאטוצטנייה
 .טלעוו רעד ןיא ןרָאיטקַא עשידיי עטסטלע יד ןופ

 -ייא סָאד ןענעז ,ףָאטש רעד ,קינכעט ,רוטקַאפ יד ,רנַאשז רעשירעלטסניק רעד
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 -- ,ןליפ ןוא ןבעלרעביא ןייז טימ ןדנוברַאפ שינַאגרָא ,רעלטסניק ןדעי ןופ םוטנ
 .ןבעל ןייז ןופ לייט ַא ןענע

 -נעזרעּפ רעשירעליּפשוש רעד יבגל ןגָארטרעביא ןלעװ סָאד ןלָאז רימ ביוא
 ךַארּפש ,טסקעט וצ ,טרָאװ םוצ ענייז עביל יד סָאד טניימ ,בונוטרב .י ןופ טייקכעל
 ןופ "תוא, ןוא ץַאז ןופ טרָאװ ןייז ןיא ןייא ךיז טרעה סע רעװ .סנאוינ-ןָאט ןוא
 ףיוא טמענ בונוטרב רעכלעוו טימ ,תובהלתה ןוא תולעּפתה יד ךיילג טריּפש רעד ,טרָאװ
 -רעד רע עכלעוו ,עיצָאמע רעכעלשטנעמ רעד ןופ טנעמורטסניא ןטימ ךיז טצונַאב ןוא
 .הגרדמ ַא וצ טביוה

 דָאש ַא םיא טלָאװ סע יו ,ךעלטימעג ,ןסַאלעג סױרַא רע טגָאז טרָאװ סָאד
 ןּפיל יד ףיוא םיא ןעגנערבסיורַא ןכָאנ טדניוװשרַאפ רעכלעוו ,גנַאלק רעדעי ןעוועג
 םעניא .ךיז םורַא טפול ןוא םיור ,טײקשיטסַאלּפ ,טײקמערַאװ ןוא טייקכעלטרעצ טימ
 -ייז ןטנעמעלע ןופ טייקעיסנעמיד יירד ןופ טפַאשנגייא יד ןַארַאפ זיא ןטגָאזעגסױרַא
 רעד ןיא טײקליבַאטס רעמָאנָאטױא ןופ תומילש יד רעבירעד ןגָאמרַאפ סעיצַאערק ענ
 .קימאניד רעלַארטַאעט רעד ןופ סָאר

 ןיא ףוס ןוא ביױהנָא רעייז טגָאמרַאפ ןעגנודנור-טרָאװ ןֹופ טייקטלטייקעג יד
 רענעפורעגיוזא ןייק ןבונוטרב ייב רעבירעד ָאטשינ .טייהנייא רעשיגָאלָאמטיד רעד
 זיא רע ,ךיז רעטניה טסקעט םעד רעלענש סָאװ ןעז וצ ץנעדנעט ןייק ,ללח-טסקעט
 -רעה-ןײלַא רעד ,העד-לעב רעד ןוא הכשחמ סרבחמ ןופ םירבדמה-שאר רעיירטעג ַא
 .עיצַאערק רעד ןופ םרָאפ רעד רעביא רעש

 עיצידַארט עקידתורוד יד ךיז ןיא טּפַאזעגנייא השוריב ,סיוא טעז ,טָאה בונוטרב
 ןעוו זַא ,קורדנייא רעד ךיז טמוקַאב לָאמליײט .תוא ןופ השודק יד ןטיהּפָא ,ןדיי ייכ
 ,גנודניב-טסקעט ןופ טרילָאזיא ,ןייז וצ דמערפ ןעזסיוא זדנוא לָאז ךַארּפש יד וליפַא
 טבעל סָאװ ,גנַאלק ןופ המשנ ,םטיר ןופ הליפת ַא ןיא יו טרעהעגנייא ךיז רימ ןטלָאװ
 .טנעמאנרָא ןופ רוטקורטס יד יו טריטסיזקע ,ךיז רַאפ ןוא ןא

 רָאטּפלוקס רעד יווװ ,טייקיטלעפגרָאז רעד טימ טרָאװ םוצ ךיז טיצַאב בונוטרב
 .קרעוו ןופ ךַאלפ רעד ןיא לאטעד ןדעי וצ ,רָאמראמ םוצ

 קידנעײגסױרַא ,קרעוו ןופ סָאּפמעט יד טול ,רעכעלריטַאנ טליּפש ןוא טדער רע
 ,רבחמ ןופ גנוטעברַאַאב רעד ןיא ,ףָאטש רעשיטַאמַארד רעד ןיוש זַא ,החנה רעד ןופ
 ןוא ןא עיצקורטסנָאק עשיטַאמַארד יד זיא םיא רַאפ .לַאּפוצ ןייז ֹוצ טרעהעגפיוא טָאה
 טסקעט טניימ בונוטרב טסילַאער םעד רַאפ .ּפיט ןוא עילימ ןופ רעטקַארַאכ ךיז רַאפ
 זומ סָאװ ,טלַאהניא טניימ רָאנ ,עיצַאלוקעּפס רעשיטקעלַאיד ןופ קיגָאל רָאנ טשינ
 .לרוגיסנבעל סדלעה ןופ תילכת ןקיטסייג םעניא גנוקעד ןגָאמרַאפ

 ןרעה רע טזָאל רעליּפשיוש ןכעלרע ןַא ןופ טפַארק-סגנוגייצרעביא רעד טימ
 .טייקרעטכינ ןוא טייקרָאלק ,תוטשּפ טדער ייז ןופ .שזאּפיט ןייז ןופ טרָאװ סָאד

 א וצ ןטלַאטשעג יד טיג ,טייקיצײלּכ טיײרב יד ,רענייז סקוו רעקירעדינ רעד
 עיצַאערק רעד ןיא טנעמעלע ןשיזיפ ןופ גנוקיטלַאטשעג יד .טײקענטעמַאה עקידתודוס
 סָאד ןביוהרעד ןופ סָאטאפ ןשיטע םעניא טשרע ,תובחר עלַאטנָאזירָאה טגָאמרַאפ
 .טלַאטשעג רעד ןיא ןכייה עלַאנָאגאיד יד וצ רע טכיירג ,עעדיא וצ טרָאװ

 ױזַא .טסוװַאבליצ שירָאגעטַאק ,רעכיזטסבלעז ענייז ןּפיט יד ןענעז בור סָאד
 םעניא ,ןגָאלַאיד יד ןיא .ןדלעה עוויטַאגענ ןוא עוויטיזַאּפ יד ,"עניילק, ןוא *?עסיורג, יד
 -נגייא רעשירָאטער רעד ןיא עיצַאוטיס ןוא םעלבָארּפ ןרעלקפיוא ,ןטכױלַאב ןופ ןפוא
 טגנירד סָאד ,קידלכשה רסומ סיואכרוד רע זיא ,ךיז ןקירדסיוא ןופ ץנעדנעט ןוא טּפַאש
 ןייז ןופ לײט א ךיוא ןוא םעלבָארּפ וצ גנואיצַאב רעשיטע-לַאיצַאס ןייז ןופ
 יד .גנורעדליש יד .,םרָאפ עשירעלײצרעד יד טנעָאנ זיא םיא .טנעמַארעּפמעט
 -נכערּפשטנַא רעד זיא ,ןשירעלייצרעד ןופ תֹובחר יד .השעמה רופיס ןופ רעפסָאמטַא
 .ןדלעה ענייז ןופ שימעג םעד רַאפ טַאמילק רעקיד

 ןופ טַײקנדײשַאב רעקיצרַאה רעד ןיא טרירבייי םָארטש-סליפעג רעמערַאװ ַא
 -ָאלעמ סָאד ךיז טגָארט ,טייקכעלמיטסקלָאפ רעכעלטימעג ,רעקיטומטוג ןייז ןופ .ןָאט
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 ?המיבה , ןופ םינושאר יד

 -לטיממוא ןֹוא טײקויַאנ רעשיקלָאפ ןופ ץייר רעד ,עדנעגעל ןופ טַאמָארַא רעד ,עשיד
 .טײקרַאב

 ייב טליהעגמורַא זיא סעכלעוו ,טרָאװ סָאד ףיוא טבעל גנולייצרעד רעד ןיא
 ןדעי ןיא האנה טימ ןייא ךיז רע טרעה ,טדער רע תעב .הוולש רעדלימ טימ םיא
 .בליז ןטגָאזעגסױרַא

 ןשטניו ךיז געמ סע .עכלעוו ,עיצקיד ַא בונוטרב טגָאמרַאפ רעטלע ןייז ייב
 ,גנוזיכיר ַא ךרוד ,הפוקת ַא ןיא ןגיוצרעד זיא רע .רעליּפשיוש עגנוי יד ןופ רענייא טשינ
 .תוא ןופ תוירחא יד טריוויטלוק טָאה עכלעוו

 -נָאק .גנופַאש רעד ןיא ןליטס ןריציפיטנעדיא םייב קיטכיזרָאפ ןייז ףרַאד ןעמ
 .טסנוק רעד ןיא רנאשז ןטייווצ ןטימ רנאשז ןייא ןופ ליטס םעד ןריטנָארּפ

 טרָאװ קידעבעל טייוו יו ףיױא ןוא ,טקיטכערַאב זיא סָאד רעבָא ליפיוו ףיוא
 רקיע םעניא זַא ,גנוטּפױהַאב יד טכערעג ןייז טעװ ,רוטקורטס ןופ םרָאפ טגָאמרַאפ
 -ַאכ רעד ןַארַאפ זיא ,טרָאװ ןופ ליפָארּפ םעניא ,יוב-טרָאװ ןוא ץַאז-בונוטרב ןופ דוסי
 ,ליטס-קָארַאב ןופ רעטקַאר

 יייוו רעד ןופ עירטעמיס רעד ןיא .ןָאט וצ ןָאט ןופ רעביא רע טייג קידהגרדהב
 טזָאל ןוא גנודנורַאפ ןיא טרעגייטש ,ףיוא ךיז טביוה עכלעוו ,עיניל-ןגיוב-ןלייפ רעּכ
 .ּפָארַא רעדיוו ךיז

 -ַאעט םעניא הפוקת ַא ןופ סקוװנָא םעד ךיז ףיוא טגָארט רעכלעוו ,בונוטרב
 ןבילברַאפ טשינ ךָאד זיא ,םזילַאער ןגנערטש רעדָא ,םזילארוטַאנ ןופ לוש יד ,רעט
 ,טעטילַאטױוו ןוא טולבליפ רעשירעפעש ןייז .סעלומרָאפ-טייצ ןופ רעווילג םעניא
 םעיינ ןדעי ,ןעמענוצפיוא בייחמ םיא זיא ,ןייזטסוװַאב רעשירעליּפשיוש ןוא לכש רעד
 עקיטייציינ יד דמערפ טשינ זיא םיא ,טייצ רעד ןופ לַאװק-רוטלוק םעניא םָארטש
 -נירּפ-רקיע יד ןבילבעג יירט זיא בונוטרב םגה ,רעטַאעט ןוא עמארד ןופ גנוריטקַארט
 .ןימאמ ינא ןשירעליּפשיוש ןייז ןופ ןעגנוסאפפיוא ןוא ןּפיצ

 ןיקסעמ ןרהא
 טשינ ,לארשי ןיא רעטַאעט ןופ עטכישעג רעד ןגעוו ןדער ןענעק טשינ טעװו ןעמ

 -ַאער םעניא הפוקת ַא ןופ רעקיטלַאטשעגטימ סלַא ,ןיקסעמ ןרהא ןעניז ןיא קידנבָאה
 עניײיז טימ טגנירד רעכלעוו ,רעטַאעט ןשירַאטַאװָאנ ןוא ןלענָאיצידַארט ןשיטסיל
 .רעטַאעטיווָאגנאטכאוו - יקסוואלסינַאטס םעניא ןעלצרָאװ

 רעד טימ טכױהַאב זיא ,רעטַאעט-לארשי םעניא זיא סע רעוװ יו רעמ ,ןיקסעמ
 רעשיטנַאמָאר רעד טנעָאנ שילעז זיא םיא .טלעוװ-רעטַאעט ןייז -- ,שייצ ןייז ןופ עניטאפ
 ערעייז ,ןליפ רעייז טנעָאנ זיא םיא ,םיא וצ ןפערט ,רעקיטנַאמָאר ןדלעה יד ,ַײז ,םזילַאער
 .ןעגנוריגַאער ןוא סעיצָאמע

 -עק ןופ חוכ רעד ,ןבעלרעביא ןכעלרעניא ןייז ןופ רעייפ עלענַָאיצָאמע סָאד
 ,ענייז עיצַאערק עדעי טפַאהלפייווצמוא ןוא רעטיױל טכַאמ ,ןקריוו קיטכירפיוא ןענ
 ,ןייז וצ ?טַאז, טשינ לָאמנייק סיוא טעז ןיקסעמ .טלַאטשעג רעד ןיא גנומיטש עדעי
 -עלעטשרָאפ סניקסעמ ןופ סנַאינ ןדעי ךָאנ רעיושוצ יד ךיוא רעבירעד ןטשרוד סע
 ךיז ףיוא טיצ ןיקסעמ .ןבעל ןשינעצס ןופ םיור םעניא טייקשירעדניפרעד רעשיר
 רע ןעוו ייס ,גנולדנַאה רעד ןופ רעטנעצ ןיא זיא רע ןעוו ייס ,טַײקמַאזקרעמפיוא יד
 -נדייל יד טרעביפ רע ןעװ ,ןלָאר "עסיורג, ןוא "עניילק , יד ןופ ,טָאש. ןיא זיא
 ?ןכוס לש ותומ, ןיא יליוו סלַא ליטש רעד ןיא טדייל רע ןעוו ,ָאלעטָא ןופ ןטּפַאש

 -נעצער םענעמונעגנָא םעד ןיא ךיז ןקירדסיוא טשינ ןעניקסעמ ןגעוו רָאט ןעמ
 -נעוו רע ,שרעדנַא רעדָא ױזַא ןעלטימ יד "ןָא-טעדנעוו, רע זַא ,ןָאגרַאשז ןשיטנעז
 יד ןופ עינָאמרַאה ?עטרינַאלּפפ טשינ יד .טשינ טרילוקעּפס ,ןָא טשינ ירמגל טצד
 ןוא םרָאפ רעלַארטַאעט ןופ טכיוועגכיילג יד סעיצַאערק ענייז ןריטנַארַאג ןטנעמעלע
 .תמא ןשירעלטסניק

 ײסּפילַאיצָאס ןוא ּפיט טול ןייז טשינ ןלָאז ענייז ןטלַאטשעג יד ןדישרַאפ יו
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 רעיירש םירפא

 יד ,ךיא ןשירעליּפשיוש ןייז ןופ קנופ םעד ןיקסעמ ייז טקנעש .,רוטַאנ רעשיגָאלַאכ
 -ימירּפ ןופ ןיז ןיא טשינ טייקכעלמיטסקלָאפ ,טייקכעלמיטסקלָאפ רעדלימ ןופ ןטפאז
 -ָאזָאליפ ,םענאב-טלעוו ןקירדסיוא טפלעה סָאװ ,םזינַאמוה רעטכע רַאנ ,רוטַאנ רעוויס
 .ליּפשיױש ךרוד ,ןיז ןשיפ

 רעשיטנַאמָאר רעייז ןיא ,ןטלַאטשעג סניקסעמ ןופ תוהמ ןשירעמיורט םעניא
 סלאגאש ןופ ןוימד ןיא טָאשיק-ןָאד ןופ עכעלשטנעמלַא סָאד ןַארַאפ זיא ,טייקיזָאלטאר
 ןיא ןוימד ןטימ ןוא דרע רעד ףיוא סיפ יד טימ ןעייטש ייז .טלעוו-רעלָאמ רעשידיי
 ףטלַאטשעג סניקסעמ ןופ רעפסָאמטַא עשיפיצעּפס ןזיא סָאד .ןעלמיה יד

 ןכייר-סנאוינ ןייז ןיא זיא ןעניקסעמ ייב טירָאלַאק ןוא ןָאט רענַאמוה רעד
 .ךיוה-םעטָא ןוא גנוגעווַאב ,קילב ןיא ,טימעג ןטירבעגנ

 עטלַאק יד .ןזיוװעגנָא ןבָאה רימ יי ,דמערפ זיא םזילַאער סניקסעמ
 -עצס םעניא לַאפוצ רענַאטנָאּפס רעד דמערפ ךיא רעבָא זיא םיא ."גנורינַאלּפ
 -רָא טול טלַאטשעג יד טנכייצ רע .גנולדנַאה רעד ןיא סעיצַאוטיס ףיוא ןריגַאער ןשינ
 -ןוא-סליפעג רעשיגָאלָאכיסּפ ןופ ןדנעטשמוא טייל טשינ ןוא ּפיט ןופ טײקשינַאג
 .ןסקעלפער-סגנומיטש

 רעד טײטשַאב םעד ןיא .שיטילאנאטסבלעז ןענעז ,ןריּפָאזָאליפ ןשטנעמ ענייז
 עשיכיא סָאד קורדסיוא םוצ ןעגנערב ןופ ןטייקכעלגעמ סרעליּפשיוש ןופ דוס ןוא חוכ
 רעד ןופ ךות ןיא ןוא גנולדנַאה רעד ןופ דנאר ןפיוא טסקעט ןופ תורוש יד ןשיװצ
 גנולדנַאה

 םעניא ,ןגייווש ןטגנערטשעגנָא-סָאטַאּפ ןופ ןטונימ יד ןיא ןקרעמ וצ זיא סָאד
 ןַײז טָאה סָאװ ,טסעטָארּפ םעניא ,שטנעמ ןיא עקידלרוג סָאד ןריטנעצקַא ןלענָאיצַאריא
 ,לכיימש ןופ סאמירג-לוטיב םעניא ,ץאז םענעסירעגּפָא ןופ ןָאט-בלַאה ןיא קורדסיוא
 .לסקא רעדַא ,טנַאה רעד טימ געװַאב ןטרינגיזער ַא ןיא

 עגנַאל ךָאנ .ללח ןייק טשינ טביילב ,עניב רעד ןופ טדניװשרַאפ דלעה ןייז ןעוו ןוא
 זיא סע וװ ,טרָא םוצ טײקמַאזקרעמפיוא ןוא ןקילב ערעזדנוא רימ ןעקנעל ןטונימ
 .רעפסָאמטַא עזַאלכַארּפש יד טדער סע ,שינעעשעג ,גנולדנַאה ןעמוקעגרַאפ
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 : .א .ד רעפטנע ןַא ןבעג וצ טכייל טשינ זיא סע רעכלעוו ףיוא ,עגַארפ ַא ןַארַאפ
 טריניטסידערּפ טימעג ןייז זיא יצ ?שידיי חסונ ןשירעליּפשיוש ןייז ןיא ןיקסעמ זיא
 .ּפיט ןכעלמיטסקלָאפ ןשידיי-שיפיצעּפס םעד ןקיטלַאטשעג ,ןרילעדָאמ ףיוא

 סָאד טשינ רעדָא ,טנעָאנ ןליפ סניקסעמ ןופ תוהמ םעד זיא יצ ,טשינ זיא עגַארפ יד
 ןכערּפשטנַא יצ ,עלַארטַאעט-לעמרָאפ ןייר א זיא עגארפ יד .עשיקלַאפ עקידהמשנ
 ןעגנוגעווַאב ןוא ןכירטש עכעלמיטנגייא ,ןטייהניוועג ,ןטפַאשנגייא יד ןעניקסעמ
 .ּפיט ןשידיי ןופ טקעּפסא ןכעלרעסיוא ןוא ןכעלרעניא םעד ןדליב סע עכלעוו

 עשידַיי עטסנדישרַאפ יד ןופ סעיצַאערק ןיא ןעניקסעמ ןעזעג ןבָאה רימ ,םגה
 יד טנעָאנ ןענעז רעליּפשיוש ןלַאנָאיצַאנ םעד זַא ,טשינ לפייווצ ןייק זיא סע .ןּפיט
 סעּפע ןיקסעמ ךיז ןיא טָאה ןעמעלַא ייב .טנייה ןופ ןיא ןטכענ ןופ ןדיי עירעלַאג
 ןיא טשינ ךיז טפרַאװ ,, טייקשידיי ןייז -- ,רעינַאמ-רעטקַארַאכ ןשידיי-טשינ ןופ סָאװ
 -ָאד עיצַאנָאטניא-ךַארּפש ןייז ןיא טשינ ,טייקכעלרעסיוא רעד ןיא טשינ -- "ןגיוא יד
 .טראנגייא-סקלָאפ עשידיי יד טרינימ

 ,עקידמכילע םולש סָאד יו עשיקרָאג סָאד רעטנענ זיא ,טימעג ןייז ,ןעניקסעמ
 זיא רעלטסניק רעד ןעוו .עשילדנעמ םחנמ סָאד יו עשיטָאשיקנָאד שירעמיורט סָאד
 .טרעקרַאפ ןוא שידיי טכע אלימב ךיוא רע זיא ,ךעלשטנעמ

 ןשילעז רעייז ,ןטלַאטשעג ענייז ןופ סעקסאמ יד ןיא ןכירטש עשיפיצעּפס יד
 ןוא טיײקיצרַאהטײרב רעיײז ,ןטלַאטשעג עשיקרָאג יד סיואכרוד ןענָאמרעד ,ןזעוו
 ןוא ןסַאמירג יד ןיא ןיטַאּפ עשיטנַאמָאר עבלעז יד ,ןדייל ןוא ןגרָאז ערעייז ,טומטוג
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 "המיבה; ןופ םינושאר יד

 גנואיצַאב ןייז ,ליטס ןייז ,ןיקסעמ זיא סָאד -- ,רעמינּפ ערעייז ןופ ןדלַאפױןטָאש
 .םעלבָארּפ וצ ,שטנעמ וצ

 + + צ
 סע זַא ,גנוטּפױהַאב יד טײקכעלנײשרַאװמוא ןַא יו ןעגנילק רשפא טעװ סע

 ךיז רעװש ,ןּפיט עוויטַאגענ ןופ ןלָאר ןיא ןלעטשוצרָאפ טשינ ןעניקסעמ ךיז זיא
 רימ ןבָאה .ווָאזאמאראק רָאדָאיפ רעדָא ,ווָאטסלאפ סלַא ןעניקסעמ ןלעטשוצרָאפ
 רעוויטיזָאּפ ַא ךֹות ןיא ,"םיבלכל ותוא קורז, סנָאזניסָאמ ןיא ןעניקסעמ ןעזעג עקַאט
 עכעלרע טשינ עקינייא ףיוא ןעגניווצ ןדנעטשמוא יד ןכלעװ ףיוא ,שטנעמ רעכעלרע
 רָאנ ,דלעה סנָאזניסָאמ ןופ רָאנ טשינ ,לגנַארעג ןכעלרעניא םעד םיא ןיא רימ ןעעז .ןטַאט
 יבַאהער סיואכרוד ליו רע ,דלעה םעד תבוטל רעליּפשיוש ַא יו לגנארעג סניקסעמ
 .םיא ןיא עוויטַאגענ עלענָאיצקנופ סָאד ןריטיל

 ןליישסיוא ךיז רע טימַאב טלַאטשעג רעד ןופ ןטפַאשנגייא עוװויטַאגענ יד ןיא
 -שטנעמ ןגעק ,סקוװנַא דליוו ַא יו סטכעלש סָאד ,שטנעמ ןיא עטוג-ךעלטנזעוו סָאד
 דמערפ טייו ױזַא ףיוא זיא םזינַאמוה ןייז ,רוטַאנ עשירעליּפשיוש ןייז .ןליוו ןכעל
 ןעגנוניישרעד עשיגָאלָאכיסּפ עטסמערטסקע יד ןיא וליפַא זַא ,ּפיט רעוויטַאגענ רעד
 רעד טימ םענייאניא הטרח יד ןרעה םיא ןיא רע טזָאל ,דלעה ןופ רֹוטַאנ רעד ןיא
 .טאט רעשירעכערברַאפ רענעגנַאגַאב

 טשינ רעבָא טכיורבסימ רע ,ןדלעה ענייז ןופ ןטפאשנדייל יד טכַא ןיא טמענ רע
 טענילכרַאפ ,עשיגַארט סָאד טשינ טריזיגַארט רע .טכענק רעייז טשינ ךיוא זיא ,ייז טימ
 סָאד סיוא טדיימ רע .ןדלעה ענייז ןופ ןגלָאפרעד ןוא דיירפ-סנבעל רעד טימ טשינ ךיז
 -וא יו טשינ לָאמנײק ,דנַאטשוצ ןשילעז ַא יװ סָאטַאּפ ףיוא טמענ ןוא עשיטעטַאּפ
 .טקעפע ןלַארטַאעט-ךעלרעס

 רעזָאלטאר ןיא סיוא רע טיירש ,ןבעלרעביא ןלענָאיצָאמע ןופ קימַאניד יד
 -נווורַאפ ןופ טפַארק רעד טימ רע טריגַאער לָאמַא .ןדלעה ענייז ןופ גנולפייווצרַאפ
 טימ ןוא לענָאיצאר ןעק ןיקסעמ סָאװ םעד ךרוד .קילב ַא טימ לָאמַא ןוא בייל ןטעד
 ןופ ןסלוּפמיא עשיטאמארד יד טימ ךיז ןצונַאב ןוא ןדנעװנָא ץרָאּפָארּפ ןופ סָאמ
 יּפע ,רעטקַאהַאכ ןיא לַאפוצ ןעלדנַאװרַאפ רעבירעד םיא טגנילעג ,ןדלעה ענייז
 ליפעג שיגָאלָאכיסּפ ,רעױד ןיא ןעלדנַאװרַאפ טנעמָאמ ,גנונישרעד ןיא דָאז
 .סעיצָאמע עלַארטַאעט ןיא

* 

 -עדינ ,רעפיט ַא ,עמיטש עלַארטַאעט עקידנרירעגוס ןטלעז ַא טציזַאב ןיקסעמ
 ןופ ןשינעפיט-המשנ יד ןופ ךיז טגָארט ןָאט רענעשָאלעג לסיבַא רעקרַאטש רעקיר
 ןָאט רעשירעגָאזנָא ןַא זיא עמיטש ןייז ןופ גנַאלק םעניא .ןזעוו ןשירעליּפשיוש ןייז
 ,עשירעטסיירט ,עכייוו ַא עיצַאנַאט ןייז זיא טפָא רעייז ,טרידיצעד ןוא גנערטש לָאמַא
 יו ענייז עמיטש יד טגנילק לָאמַא .םזיטאמארד ןשיריל טימ ןדָאלעגנָא ,ענעכָארבעג
 טימ סױרַא ןלייה עביוט ןֹופ יװ לָאמַא ,שינערָאװ ךיז ןיא טגָארט סָאװ ,לוק-רעדיוװ ַא
 .סָאלש-טפול םענעזָאלרַאפ ַא ןופ שינעמייהעג רעד
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 יקצעשזראווד .מ ר'ד

 ןעמעלבארפ-המשנ
 רעד ןוֿפ

 העילפה:תיראש
 עשידיי יד ייב ןעמעלבארפ-ייעיצאטפאדאער ,, יד
 טלעוו-ןטעצאק ןופ עטעוועטארעג עשידיי-טשינ ןוא

 ,רעלטעצַאק ,"ןשטנעמ-ָאטעג, ענעזעוועג יד "טריטּפאדאער, ךיז ןבָאה יזזַאי וה
 עלא ןוא טײז רעשירא רעד ףױא ענעטלַאהַאבסױא יד ,רענַאזיטרַאּפ-דלַאוװ
 ןיא טסַאּפעגניײרא ךיז ןבָאה יוזאיו ?הטילפה תיראש רעד ןופ ןשטנעמ ערעדנא

 ןרָאי יד ןיא ןבָאה סָאװ ,עלַא יד טָא ןבעלךטעצַאק ךָאנ ןוא המהלמ-ךָאנ ןלַאמרָאנ
 ,ןעגנוגלַאפרַאפ ןופ ןטילעג רָארעט יצַאנ ןופ ןוא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ
 םייוניע עשילַארָאמ ןוא עשיזיפ ןטילעג ,ןטײקנַארק ,רעגנוה ,טפַאשגנע ,סעיצַאטרָאּפעד
 טרעקעגקירוצ ךיז ייז ןבָאה ױזַאיו ?ןגיוא ערעייז רַאפ דימת טוט םעד ןעזעג ןוא
 ערעיײז וצ ,החּפשמ רעקידרעירפ רעייז וצ ,גנוקיטפעשַאב רעקידרעירפ רעייז ֹוצ
 ?הביבס רעייז וצ ,םירבח

 ,טרעוו ןשירעשרָאפ-שירָאטסיה ַא רָאנ טשינ ןבָאה ןגַארפ עלַא עקיזָאד יד טָא
 יד לייו ,ןרָאי ערעגנעל ףיוא ןוא םויה-דע ןגַארפ עלעוטקַא ןענעז יז רָאנ
 ןרָאװעג טצירקעגנייא יװ זיא ןרַאײרעדױש יד ןופ שינעביילברעביא עשיזיפ-קיטסייג
 .ןדיי-טשינ ןוא ןדיי ענעבילבעגנבעל יד ןופ המשנ רעד ןיא ןוא ףוג ןיא

 -פאדאער, יד ןביוהוצפיוא ןכוז לקיטרא ןקיזָאד ןופ ןעמאר יד ןיא ןלעװ רימ
 ךיז יינסָאדנופ ידכב ,םענעבילבעגנבעל םעד ןופ ףמַאק םעד ןוא "ןעמעלבָארּפר עיצַאט
 ןבָאה םימרוג עכלעוו ,ןטיידוצנא ןכוז ןלעװ רימ .טפַאשלעזעג רעד ןיא ןרעדילגוצניירג
 ןוװרּפ ךיוא ןלעװו רימ ןוא ?טרעטשעג ןבָאה עכלעװו ןֹוא ןפלָאהעג םעד ןיא ייז
 ,ןעגנוניישרעד ערעדנוזאב-שיפיצעפס ףיוא ןה ןוא עקידתופתוש ףיוא ןה ןזייוווצפיוא
 -קירוצ ןופ סעצַארּפ םעניא ןדיי ייב ןוא ןדיי-טשינ ייב טריטסעפינאמ ךיז ןבָאה סָאװ
 .גנורעדילגנייא

 ענעדישראפ יד ןוא -- גאט-סגנואיירפאב רעד
 רעלטעצאק יד ןופ סעיצקאער

 ןוא גנונעפָאה יד ןעוועג זיא סָאד -- גנואיירפאב רעד ןופ גאט םוצ ןבעלרעד
 ענעטילעג עלא ןופ ןטעצאק ןוא סָאטעג ןיא ענעסַאלשעגנײא עלא ןופ םיורט רעד
 ךיז ןבָאה עלא יײז :רעפמעק-סדנַאטשרעדיװ עלא ןופ ןוא םזיצַאנ ןופ געט יד ןיא
 טעװ ןכיילגסנייז סַאװ ,גַאטידיירפ ןטסערג םעד סלא טנעמַאמ םענעי טלַאמעגסיוא
 .ןבעל רעייז ןיא ןייז טשינ לַאמנייק

 סע רימָאל ?טייקכעלקריו רעד ןיא גָאט רענעי ןפָאלראפ רעֿבָא זיא עשזיוו
 .עטעװעטארעג טימ ןסעומש ןופ ןוא תונורכז ענעגייא ןופ ןענַאמרעד

 טקירדעגסיוא גַט-סגנואיירפאב רעד ךיז טָאה לייט םעניילק א ייב רַאנ --
 -פיוא ,ןגירשעג ,ןעגנורּפשעג ,טצנַאטעג ןבָאה ייז ;החמש רעסיורג ןופ ןליפעג ןיא
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 הטילפה-תיראש רעד ןופ ןעמעלבָארפ-המשנ

 ,טשוקעג ךיז ,רענעפ עלַאנַאיצַאנ ערעייז טרעטאלפעג
 .געט-ןטעצאק יד ןופ תולווע יד ןעוועג

 ןעמ ;יורטוצמוא טימ גאטיסגנואיירפאב םעד ןעמונעגפיוא ןבַאה ךדס א --
 ןעמ ;גָאט רעטראגעג רעד ןעמוקעגנָא ךעלקריוו זיא'ס זא ,טביולגעג טשינ טושפ טָאה
 ןוא רעוא עשטייד א סעּפע םעד ןיא טגיל רעמָאט טַאהעג ארומ טושפ טָאה
 -- - -- .גנושיוטנא יד ןוא םירוסי יד ןרעסערגראפ וצ רעמכָאנ ידכב ,עיצַאקָאוװָארּפ

 ךיז ןבָאה י יז ;המקנ ןופ ליפעג סָאד טקעװעגפיוא ךיז טָאה ערעדנא ייב --
 ןופ ןוא סאפאק יד ןופ ,טײל .ס.ס יד ןופ המקנ ןעמענ ןעמ ףראד טציא :טגָאזעג
 טשינ ןעװעג ןטקאיהמקנ יד ןענעז טייקכעלקריוו רעד ןיא רעבָא ;רעקינייּפ עלא
 -ראפ ןוא ןפיולטנא וצ ןזיוואב ןבָאה רעדרעמ ןוא טייל-.ס.ס בור'ס לייוו ,ךיײרלַאצ
 .גנואיירפאב ןופ גָאט עמאס ןיא ןדניווש

 לכ םדוק :גנאלראפ רעטשרע רעד ןעװעג גָאט םענעי ןיא זיא ךס א ייב --
 ,ייז ןופ יד .ןרַאי-רעגנוה ליפיוזא ךַאנ טעז רעד וצ ךיז ןסענָא ,רעגנוה םעד ןליטש וצ
 ןוא ייז ןסירעגפיוא ,ןעניזאגאמ'זייּפש יד ןלַאפַאב ןענעז ,חֹוכ טַאהעג ךָאנ ןבָאה סָאװ
 תונברק-סנבעל יד ךיירלָאצ ןעװעג געט ענעי ןיא ןענעז סע :ןסע טימ ךיז טגרָאזאב
 יד ןשיוצ טליטראפ טָאה ץיירק רעטיר רעד סָאװ ,סעקשוּפ-וורעסנָאק יד ןופ
 ןעיידראפ וצ לגוסמ ןעוועג טשינ ןענעז םירעדעג עטריפָארטַא ערעייז ;עטעװעטארעג
 טריפרעד ןבָאה םילושליש ענעפורעגסיורא יד :ןשיילפ עטריוװרעסנָאק יד ,ןסטעפ יד
 -- -- -- .עטצוועטארעג יד ןופ טױט ןכיג םוצ

 -כיילג רעטולאסבא טימ תועידי-סגנואיירפאב יד ןעמונעגפיוא ןבָאה ךס א --
 ןפיױא רעלטעצאק יד .ה .ד ,'רענעמלזומ , .ג .א יד ןעװעג ןענעז סָאד :טייקיטליג
 ,ןייטשראפ ןוא ךיז ןריטנעירָא טנעקעג טשינ ןיוש ןבָאה ייז ,טיוט ןוא ןבעל ןופ ץענערג
 .ןדנוושראפ קידנעטש ףיוא זיא םישזער-סגנוקירדרעטנוא רעד זַא

 רעד טימ גנואיירפאב יד ןעמונעגפיוא ןבָאה סָאװ ,עכלעזא ןעוועג ןענעז'ס --
 טבעלעג ךיא בָאה טציא זיב, "!ןעמוקעג טעּפש וצ זיא גנואיירפאב יד, :הבשחמ
 ,טייהיירפ יד סָאװ וצ, :"גנושיוטנא ןופ געט יד ןבױהנָא ךיז ןלעװ טציא :גנונּפָאה טימ
 סָאװ יד ןופ בור'ס זא ,ךעלדנעטשראפ "!? החפשמ רעד ןופ ןיילא ןבילבעג ןיב ךיא זא
 .תוחפשמ עטעדרָאמעגסיוא ןופ םידירש ענלצנייא ,ןדיי ןעוועג ןענעז טכארטעג יוזא ןבָאה

 רעד טימ ןעמונעגפיוא גנואיירפאב יד ןבָאה ,ןדיי רקיעב ,ייז ןופ ךס א --
 טשינ ןבָאה ייז זא ,טסווועג ןבָאה ייז ..."!?ןייג ךיא לָאז ןיהווו. :הבשחמ רעקירעיורט
 .ןעמעוו וצ ןוא ,ןייגוצקירוצ ןיהווו

 -לעזעג רעייז טקעװעגפיוא ךיז טָאה'ס עכלעוו ייב ,עכלעזא ןעוועג ןענעז'ס
 ןטארטעגוצ ןענעז סָאװ ,יד ןעוועג סע ןענעז יז ;שוח רעלענָאיצאזינאגרא-ךעלטּפַאש
 רעיט םייב ןיוש ךיז ןעניפעג סָאװ ,"רענעמלזומ,,-םירבח יד תבוטל טעברא-ספליה וצ
 טָאה סָאװ ,רעגאל םעניא גנונעדרָא ןא ןריזינאגרָא וצ ןביױהעגנָא ןבָאה ייז : טוט ןופ
 יד זא ,ןגרָאז ֹוצ ןבױהעגנָא ןבָאה ייז :דנַאטשוצ-עיכראנא ןא ןיא ןענופעג ךיז
 -ארעג יד ןשיװצ ןרעוװו טלייטראפ רשוי טימ ןלָאז רעגאל םענופ ןוורעזער-סגנוזייּפשַאב
 ןזָאלראפ ןענעק טעװ רעדעי ןעוו ,געט יד ןעמוק בורקב ןלעוו'ס ןענַאװ זיב ,עטעוועט
 .טגנאלראפ רע ןיהווו ןייג ןיא רעגאל םעד

 ערעייז ןוא ךיז ןבעגעג ןבָאה סָאװ ,עכלעזא געט ענעי ןיא ןעוועג ןענעז'ס --
 ןענעז יז וװ ,רעדנעל םַאטשּפָא ערעײז וצ ךיז ןרעקוצקירוצ טשינ ףכ-תעיקת םירבח
 יד ןֹוֿפ ףליהטימ םוש ןייק ןָא טפָא ןוא ,ןשטייד-יצאנ יד ךרוד ןרָאװעג טקיניײּפעג יוזא
 .ןדיי -- ןעוועג ןענעז סָאד .םינכש

 לזומ ךיז קיטייזנגעק ןוא

 ןדיי-טשינ ןוא - ןדיי עטעוועטארעג

 י-ראפ ןיא זיא ןבעל ןעיירפ םוצ רעלט נעצאק ענעזעוועג ןופ ךיז ןרעקמוא סָאד

 ןופ ןעוועג קיגנעהּפָא רקיעב זיא סָאד .ןעמוקעגרַאפ קיטראנדישראפ רעדנעל ענעדיש

 : םימרוג עקידנגלָאפ
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 יקצעשזרָאװד .מ ר"ד

 ןבָאה רעלטעצאק יד ןעװ ,ןלַאפ עטפָא ןעװעג ןענעזס זא ,טנאקאב זיא סע

 רעד סָאװ ,ראפרעד לָאמַא .דנאל-סַאטשּפָא רעייז ןיא ןרעקקירוצ טלָאװעג טשינ ךיז

 ,ראפרעד רקיעב רעבָא ,גנאג-ןקנאדעג ןייז טול ןעוועג טשינ זיא דנאל ןייז ןופ םישזער

 ךיז ןרעקוצקירוצ טַאהעג ארומ טָאה רע ןוא ,סיצַאנ יד טימ טריראבאלאק טָאה רע סָאװ

 יד ןעוװעג ןענעז לשמל עכלעזא ..טנַאקַאב ןעװעג ןענעז םישעמ ענייז וװ ,טרָאד

 יד ןיא "םירמוש, עקידתוירזכא יד סלא טנאקאב ןעװעג ןענעז סָאװ ,רעניארקוא

 .ה.א.א .וא.א עקנילבערט ,קענאדיימ ןופ ןרעגאל-םוקמוא
 טַאה יוזא יװ ?עטעוװעטארעג יד ןעמונעגפיוא הנידמ עדעי טָאה יוזא יװ --

 יזא יװ ?ןבעל-סטייהיירפ םוצ ןבעל-ןפַאלקש ןופ גנאגרעבירא ןיא ןפלַאהעג ייז יז
 ןופ חוכ-סטעברא רעד םגה ,טעבראי-רעדיוצ-םירבח ערעייז ןעמונעגפיוא ייז ןבָאה
 ןצעזעג עכלעוו ?סעמרָאנ עטרעדָאפעג יד ןופ רענעלק ןעוועג זיא עטעוװעטארעג יד
 ענעזעוועג יד ןופ "הטילק, יד ןרעטכיילראפ וצ ידכב הנידמ יד ןעמונעגנַא טַאה
 ?רעלטעצאק

 טריצנערעפיד ןבָאה סָאװ ,ןטנעמָאמ עקינייא ןכיירטשוצרעטנוא קיטױנ זיא ָאד
 :ונייהדו ,עשידיי-טשינ יד ןופ עטעװעטארעג עשידיי יד

 -קירוצ ךיז ןיהווו ,דנַאלרעטָאפ א טאהעג ןבָאה עּפַאריײא ןיא עטעוװעטארעג עלא
 רעטסעװש ןוא רעדירב ,רעדניק ,יורפ א ,ןרעטלע ,החפשמ ַא טַאהעג ןבָאה יז ;ןרעקוצ
 ייז ןעמעוו וצ ןוא ןרָאװעג ןסירעגּפָא ןענעז ייז ןעמעוו ןופ ,םיבורק-החפשמ םתס רעדָא
 טשינ טייהרעמ רעטולאסבא רעייז ןיא ןבָאה ,ךפיהל ,ןדיי יד ;ורעקקירוצ ךיז ןלעװ
 ,סנ א שממ ןייז טעוו'ס זא ,טסווװעג ןבָאה ייז ןוא ןייגוצקירוצ ןיהווו דנַאל ןייק טַאהעג
 .תוחפשמ ערעייז ןופ זיא סע ןעמעוו ןעניפעגּפָא ןלעװ ייז ביוא

 טראוו דנַאלמיײה רעייז ןיא זא ,טסווװעג ןבָאה עטעוועטארעג עשיאעּפָאריײא עלא
 ןבָאה ןדיי בור סָאד :גנומענרעטנוא ןא רעדָא ץַאלּפ סטעברא ןא ,הריד א יז ףיוא
 ןציז ,ךאנ ןריטסיזקע ייז בוא ןוא ,טקידעשעצ ןענעז רעזייה ערעייז זא ,טסווועג
 -רעטנוא רעייז ביוא ןוא :ןזָאלראפ ןרעגיטשינ טייוו ייז ןלעוו סָאװ ,עדמערפ טרַָאד
 ןטערטּפָא טשינ ןלעו עכלעוו ,עדמערפ ריא טימ ןטלאווראפ ,ךָאנ טריטסיזקע גנומענ
 ..םישרוי ערעייז טימ ןטקילפנַאק עפראש ןטראוורעד עטצעוועטארעג עשידיי יד ןלעװ סע
 ןסירעגסיורא ןענעז ייז ןענאוו ןופ ןוא ןטילעג ,ןסקאוועגפיוא ןענעז ייז ווו ,טרָאד ןוא
 טשינ ןדיי טייהרעמ יד טָאה ראפרעד ."עקירעביא, ןליפ ךיז ייז ןלעװ ,זרַאװעג
 וװ ןוא סיצאנ יד ךרוד ןרָאװעג טקיניײּפעג ןענעז ייז ווו ,ןיהא קירוצ ןייג טלָאװעג
 ןקַאלָאּפ יד ,םינכש ערעייז ןופ ןגיא יד ןיא ןרָאװעג ןטארטעג זיא דובכ רעייז
 טשינ ןבָאה םינכש ערעייז ןופ טייהרעמ עקידנגיוורעביא יד וו -- וצניהא ,רעניווטיל
 ןופ ןלייט עקיטנאק ןוא רעצ ןשידיי ןיא ליפעגטימ ןוֿפ םינמיס םוש ןייק ןזיוועגסיורא
 ,טרָאד ;גנוטכינראפ ןדיי רעד ןיא ןשטייד יד טימ טעבראעגטימ וליפא ןבָאה יז
 .געט עקידיירפ ןייק טשינ רעדיוו ייז ןטראוורעד'ס ווו

 םעד ןבילקעגסיוא ,עטעוועטארעג עשידיי יד ןופ בור סָאד עקַאט טָאה רעבירעד
 םענעגייא רעייז ןופ ןענעז ייז :רעדנעלמייה ערעייז וצ ןייגקירוצ טשינ ןופ געוו ןרעווש
 ןבָאה יײז ןופ ךס א :דנאלשטייד ןופ *ןרעגאל-יפ יד , יד ןיא ןבילבעגרעביא ןליוו
 ןוא ,לארשי-ץרא ןייק הילע ןא ףיױא טייקכעלגעמ יד ןגירק וצ טרָאד ןופ טפָאהעג
 ,תוהפשמ ערעייז טימ ךיז ןסילשנא ןענעק וצ טייצ רעד טימ טביולגעג ןבַאה ערעדנא
 .רעדנעל רעקילדנעצ רעביא ןפרָאװעצ ןענעז סָאװ

 ערעייז וצ טרעקעגמוא ךיז ןבָאה סָאװ ,עטעוועטארעג עשידיי-טשינ יד ראפ
 לָאז יוזאיוו :עגארפ עלעודיווידניא יד ןרָאװעג טלעטשעגקעווא רקיעב זיא ,רעזייה
 ןייז ןופ ןבעל םעניא יינסָאדנופ ךיז ןסאּפניײרא ,ךעלנעזרעּפ .ייז ןופ רענייא רעדעי
 טלעטשעגקעװא זיא "ןרעגאל יפ-יד יד ןיא ןדיי עטעוועטארעג יד ראפ ?הביבס
 -וצכרוד ידכב ןריזינאגרָא וצ ךיז םאזניימעג יוזאיוו :עגארפ עוויטקעלאק יד ןרָאװעג
 -ץרא ןייק הילע ראפ ןפמעק וצ םַאזניימעג יוזאיוו ?הפוקת-סגנאגרעביא יד ןכַאמ
 םַאזניימעג יוזאיוו ,םעלבָארּפ סָאד ןרָאװעג טלעטשעג זיא םיקלח עניילק ראפ ?לארשי
 .רעדנעל ערעדנא ןיא עיצארגימע ןופ ןגעוו ןכוז וצ
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 הטילפה-תיראש רעד ןופ ןעמעלבָארפ-המשנ

 ןופ רבע םעד ךיוא ןענַאמרעד וצ יאדכ זיא ,ןכיילגראפ עלאיצָאס יד קידנכאמ
 :ונייהדו ,עטעוועטארעג יד

 יד ןיא ןּרָאװעג טקישראפ זיא עטריטראּפעד עשיאעּפָאריײא יד ןופ טייהרעמ יד
 ץוח א) .1944 ןיא טשרע ייז ןופ ךס א ןוא ,1942 ,1942 ןֹרָאי יד ןיא טשרע ןטעצאק
 ןענעז ייז זא ןעװעג דשוח ייז ןבָאה סיצַאנ יד סָאװ ,עטריטרָאּפעד עשטייד יד
 ןרָאװעג טקישראפ ןענעז ייז ןוא םישזערייצַאנ םֹוצ רענגעק ןייז ןענעק ןלעװ רעדָא
 ןֿפארטעג רע טָאה טכַאמעגכרוד טָאה רבחמ רעד סָאװ ,ןרעגאל יד ןיא ;1929 טייז ןיוש
 -ָארפ, עכיוה ןעמונראפ ןבעלירעגאל ןיא ןבָאה ייז ,עטקישראפ ענעי ןופ ךעלטשער
 .(סָאּפַאק ןופ סעיציזָאּפ "עטנענימ

 --1942) ןרעגאל יד ןיא ןרעו טקישראפ ןראפ ךָאנ טָאה ןדיי עשיליוּפ בור סָאד
 א (1940 טייז רעֹו ןוא ,1929 טייז רעװ) ןרָאי עקינייא ךשמב טכַאמעגכרוד (3
 ןעוו ,טייצ רעד ןיא :םישוריג ןוא תולפשה ,קערש-טיוט ,רעגנוה ,רארעט ןופ ןבעל
 -טנוזעג רעייז זיא -- ןרעגאל יד ןיא ןיירא ןענעז עטריטרַאּפעד עשיאעּפָאריײא יד
 ןיא ןיירא ןענעז ןגעקאד ןדיי יד ,לאמרָאנ סָאמ רעסיוועג ןיא ךָאנ ןעוועג דנַאטשוצ
 יד ןיא ןכאמכרוד ןכָאנ ,דנַאטשוצ-טנוזעג ןטכאװשעגּפָא ןא ןיא ןיוש ןרעגאל יד
 טייהקנארק-רעגנוה יד ןוא עירעטנעזיד ,זאלוקרעבוט ,סופיט-ךיוב ,סופיט-קעלפ סָאטעג
 זיא סע סָאװ ראפ ןייטשראפ ןעמ ןעק רעבירעד .ןצכעליוושעג-רעגנוה יד טימ
 ראפ ןוא ןטעצאק יד ןיא "טייקכעלברעטש עכעלריטאנ, עשידיי יד סיורג יוזא ןעוועג
 ,עטעוועטארעג עשידיי יד ןופ דנַאטשוצ-טנוזעג רעד טכעלש יוזא ןעוועג זיא סָאװ
 ןגעלפ סָאװ ,םעילאווכ זאלוקרעבוט יד ןופ הביס יד ןייטשראפ וצ זיא ןענַאד ןופ ןוא
 רעסיורג רעד ןופ ןרָאי יד ןיא) הילע רעיינ רעדעי טימ לארשי ןיא ןריטסעפינאמ ךיז
 -הטילפה-תיראש יד ןופ אווינ'זאלוקרעבוט רעד טגעלפ ,1952--1949 ,הילע-ןסאמ
 .(לארשי ןיא עקנארקדזָאלוקרעבוט לָאצ רעלאמרָאנ רעד ןופ רעכעה לָאמ ןעצ ןייז םילוע

 טימ טנכייצעגסױא לעיצעּפס טשינ ךיז ןבָאה עטעוועטארעג עשידיי-טשינ יד
 -ראהוצסיוא רעוװש קיטלאוועג ןעוועג זיא'ס ,תוחפשמ עיינ ןלעטשוצפיוא תלוכי רעד
 ייב :ןעועג טשינ ןרעגאל יד ןיא זיא סָאװ ,גוזב א טימ ןבעל-החפשמ א ןריזינאמ
 -טשינ טגעלפ תוחפשמ עטלעטשעגפיוא-יינ רעדָא עטלעטשעגפיוא-קירוצ יד ןופ ךס א
 טשינ ךיוא טלייצרעד קיטסיטאטס יד :שינעדנעטשראפ עקיטייזנגעק ןשרעה דימת
 .עטעוועטארעג עשידיי טשינ יד ייב טייקיטרובעג עסיורג ןייק ןגעוו

 ןופ סעצָארּפ ןטימ טריזירעטקאראכ עטעוװעטארעג עשידיי יד ןענעז ןגעקאד
 "ןרעגאל-יפ-יד, יד ןיא טלוב ןעוועג ןיוש זיא סעצָארּפ רעד ; תוחפשמ עיינ ןלעטשפיוא
 ןיא טריטָאנ ןרעװ רָאי ןדעי .ןרָאי עקידרעטייו עלא ןיא טריטסעפינאמ ךיז טָאה ןוא
 .עטעוװעטארעג יד ייב תונותח 4.700--4.500 לארשי

 2500 רָאפ ךיז טימ ןלעטש ,םילוע-הטילפה-תיראש יד .ה .ד ,עטעוועטארעג יד
 ךעלמענ ןוא ,רעכעה רעבָא זיא תונותח ערעייז ןופ אווינ רעד ,בושי ןשידיי םענופ
 ןשיווצ ךיילג ירמגל טעמכ ןעגנודייש ןופ טנעצָארּפ רעד זיא ןגעקאד .בושי םענופ 2
 .םיקיתוו יד ןשיוװצ ןוא עטעוועטארעג יד

 יִד ןופ הילע רעד ראפ קידנריזירעטקאראכ רעייז זיא סעצָארּפ ַא ךָאנ ןוא
 עשיגאלאיב עוויטיזָאּפ עקיזָאד יד .טייקיטרובעג עסיורג יד ךעלמענ ןוא ,עטעוועטארעג
 רעד זיא 1948 רָאי ןיא .ןרעגאל-"יפ-יד. יד ןיא ןעוועג טלוב ןיוש זיא גנוניישרעד
 טנזױט עדעי ףיוא 25,8 :ןעוועג עטעוועטארעג עשידיי יד ייב טייקיטרובעג ןופ רועיש
 .רָאא םענעי ןיא טלעוו רערָאג רעד ןיא אווינ-טרובעג רעטסכעה רעד שיטקאפ --
 ןענופעג ךיז ןבָאה'ס ווו ,רעדנעל עלא ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סעצָארּפ רעקיבלעז רעד
 ןיק ןעװעג הלוע זיא ןדיי הטילפה-תיראש ןָאילימ רעבלאה א .עטצוועטארעג יד
 400.000 ןופ ןענַאטשאב רע זיא :המחלמ-טלעוו רעד ןופ עדנע רעד טייז לארשי
 .המחלמ רעד ךָאנ ןיוש עּפָאריײא ןיא ענעריובעג רעדניק 100.000 ןופ ןוא ענעסקאוורעד
 ןריובעג רעדיו ענעסקאוורעד 400:000 יד ייב זיא דנאל ןיא ןעמוקנָא רעייז טייז ןוא
 .רעדניק 100.000 ךָאנ אפוג לארשי ןיא ןיוש ןרָאװעג
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 יקצעשזרָאװד .מ ר"ד

 רעד ךָאנ ןיוש ,ןרָאװעג ןריבעג םילוע הטילפה תיראש יד יב זיא ,םורא יא

 ,הטילפה תיראש רעד ןופ "רעדנוו רעשיגאלאיב א -- רעדניק 200:000 ה"ס ,המחלמ

 .גנושרָאפ ןייז ךָאנ טרעדָאפ סָאװ
 ענעזעװעג ללכ םעד ןופ ןעמעלבָארּפ'המשנ יד ןטכארטַאב טציא ןליװ רימ

 .טנעמָאמ עשידיי עלעיצעּפס יד ןענעכיײצַאב רעטעּפש ןוא ,עּפָארײא ןיא עטריטרָאּפעד

 ןופ עיצאטפאדאער יד טרעטשעג טָאה סָאװ ןוא ןפלָאהעג טָאה סָאװ ןשרָאפ ןלעװ רימ

 ,טנייה-ךיוא לעוטקא ןייז וצ ךָאנ ןענייש ןעמעלבָארּפ עכלעוו ןוא עטעוועטארעג יד

 ןרָאי ערעטעּפש ןיא ךיוא -- ןעזצסיורָאפ זיא'ס יװ ןוא

 ייעיצאטפאדאער,, רעד טרעטשעג ןבאה סאוו ,םימרוג

 עטעוועטארעג עשיאעפארייא יד ןופ

 ךיז ןבָאה ,רעקלצפ עלא ןופ ,עּפָאריא ןיא עטעוועטארעג ענעדישראפ יב
 "טייקכעלנעזרעּפ רעייז ןיא םייוניש , עסיוועג ןוא "ןסקעלפמאק,  עסיוועג ןזיוועגסיורא
 ןבָאה עכלעוו ,טפאשלעזעג רעד יפלכ ןריגאער ןפוא רעײז ןיא םייניש ךיוא יװ
 ןופ עיצאטפאדאער רעד טרעטשעג קיטנאק ןבָאה סָאװ ,ןרָאטקאפ ןפַאשעג ןעמאזוצ
 :עטעוװעטארעג יד

 ,ךס א !("עיצַאנעילַא,) גנובעגמוא רעד יפלכ "ליפעג-טייקטדמערפעגּפָא. ןא --
 ,רעקינייו רעוו ןוא רעמ רעװ ,טריּפשעג ןרָאי ערעגנעל ךיז ןבָאה עטעוועטארעג ךס א
 ןופ ןבעל סָאד טכַאמעגכרוד טשינ טָאה סָאװ ,הביבס רעקימורא רעד ןופ טדמערפעגּפָא
 רעװש ןעוועג זיא ייז ;"ןענַאטשראפ טשינ, טריּפשעג ךיז ןבָאה ייז ;ןטעצאק יד
 ןריפוצסיוא ייז ןופ טרעדָאפ גנובעגמוא יד סָאװ ,טקַאפ םצע םוצ ךיז ןענייוועגוצוצ
 ירמגְל ,ןטילעג טשינ ןבָאה סָאװ יד יװ סָאמ רעבלעז רעד ןיא ןבאגפיוא ערעייז
 ךיז ןבָאה ךס א :טכַאמעגכרוד ןבָאה ייז סָאװ ,עמַאזיורג סָאד טימ קידנענעכער טשינ ךיז
 ערעײז טימ טשינ ךיז ןריסערעטניא עקימורא יד סָאװ ,טימרעד טצעלרַאפ טריּפשעג
 רעֶז ראפ ןברק-ס:בעל רעייז ּפַא טשינ ןצאש ןוא ןטעצאק יד ןיא ןעגנובעלרעביא
 טרעידעג ליפעג סַאד טָאה ערעדנא יב ;(רעפמעק-דרערעטנוא יד רקיעב) טייהיירפ
 טימ ןטקילפנָאק וצ טכארברעד ןוא ,ןעמרָאפ עפראש ןעמונעגנָא ,ןרָאיא ערעגנעל
 .טעברא-רעדיוצ-םיפתוש ענעזעוועג טימ ןוא םירבח ענעזעוועג

 ןףהנעט טפָא ןגעלפ רעלטעצאק ענעזעװעג עסיוועג :ןטקילפנָאק-החפשמ --
 עקירעהעג יד זיוה ןגייא רעייז ןיא ןוא החפשמ רענעגייא רעייז ןיא טשינ ןריּפש ייז זא
 ןיא ייז ייב ןבָאה ןשטנעמי-החפשמ יד :ןדייל ןופ ןרָאי ערעייז ראפ שינעדנעטשראפ
 ."ץרַאה ַא ןָא ןשטנעמ, יװ ,"עטשרעדנאראפ, יװ ,"ערעדנא, יו ןעזעגסיוא ןגיוא יד
 יד טכַאמעגכרוד טשינ טָאה סָאװ .יורפ רעד טימ ןכערבסיוא ןגעלפ ןטקילפנָאק
 ןגעװ עטעװעטארעג יד ןופ םירופיס יד ןרעה דימת טלָאװעג טשינ ןוא ןטעצאק
 :ןטעצאק יד ןיא ןעגנובעלרעביא עשילרעטסיוא ערעייז ןגעוו ןוא םירוסי ערעייז
 גוזב רעטעװעטארעג רעד ;תיב'םולש רעד ןרָאװעג טרעטשעצ רעבירעד זיא טּפָא
 טשינ רָאג ךיז ןענעק סָאװ ,ןטלעװ ערעדנוזאב וצ ןרעהעג רימ , :ןגָאז טּפָא טגעלפ
 ךיז ןשינעדנעטשראפסימ עקיזָאד יד בילוצ טָאה לרָאּפ ןייא טשינ ."ןייטשראפ
 .קיבײא ףיוא טדיישעצ

 ןריוללראפ זיא עטעוװעטארעג ךס א ײב ;שטנעמ ןיא יורטוצ רענעריולראפ --
 ןשטנעמ עקימורא יד ןופ םישעמ יד ןיא :שטנעמ םוצ יורטוצ םצע רעד ןעגנאגעג
 ףטסנוג םענעגייא םוצ טייקיצייג ןוא רקש ןעזרעד ןוא ןריּפשרעד טפָא ייז ןגעלפ
 וצ ןוצר א ,עקימורא יד ןייז דשוח ןופ סקעלפמאק א טשרעהאב טפָא ייז טָאה'ס
 ,עקימורא יד ןופ םישעמ יד ןיא הנווכ-ץונטסבלעז ענעטלאהאב יד טגיל סע וװ ,ןכוז
 ןופ ךס א ."ללכה תבוטל ןייז וצ ייז ןענייש טייקכעלקריוו רעד ןיא. סָאװ ,םישעמ
 ןא ןלייצרעדוצסיוא ךיז ןקערש ןופ סקעלפמָאק א טימ ןרָאװעג טשרעהַאב ןענעז יז
 !ןשטנעמ םוצ יורטוצ ןבָאה ןעד ןעמ ןעק, :סעקידתודוס ןיא סעמיטניא סעּפע ןרעדנא
 ךיז ַײז יב טגעלפ יורטוצמוא רעלעיצעּפס א "?דוס ןייד ןטאראפ טשינ רע טעװ
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 הטילפה-תיראש רעד ןופ ןעמעלכָארפ-המשנ

 סָאד) ??סָאד ייז ןעוט סָאװ בילוצ, :סרעוט עכעלטפאשלעזעג יפלכ ןזייווסיורא
 ןופ טרעקעגקירוצ ךיז ןבָאה סָאװ ,יד ייב ןעוועג טלוב לעיצעּפס זיא ליפעג עקיזָאד
 .(ןרעגאל עשיצאנ-טשינ

 -כיילג , רעייז ,ןטעצאק יד ןיא ןעוועג טשינ ןענעז סָאװ ,יד ןופ "םזיִאגע , רעד
  -ערגאב, רעיײז ,'טייקיאור עטשיראנראפ, רעייז ,"טייקטכעלש , רעייז ,"טייקיטליג
 -עטארעג יד ןופ ךס א ןָאט ייו שממ טגעלפ -- "טייקיטכיזצרוק , רעייז ,"טייקטצענ
 ךיז ןלעװ רעביל ייז ןגעלפ רעבירעד ןוא ,ןדער םעד ןגעװ ןפָא ןגעלפ ייז ;עטעװ
 יד רָאנ; עטעװעטארעג ןופ טפאשלעזעג רעד ןיא רָאנ ךיז ןבעלסיוא ןוא ןעניפעג
 ןגרָאז יד ןוא טנלע םעד ןעיטשראפ ײז רָאנ, ,"ספות ךיג ץלא ןענעז עטעוועטארעג
 ."ןטייוצ א ןופ

 ןבָאה ןטרעװ ענעמונעגנָא יד -- ;טיײדאב רעיײז ןריולראפ ןבָאה ןטרעוװ יד --
 עטעוועטארעג יד ןופ ךס א :תובישח ןוא גָאװ רעייז ןריולראפ עטעוועטארעג ךס א ייב
 ּפָאק -ןרעביא-ךַאד א ןבָאה ייז בוא :טעומב םיקפתסמ ןרָאװעג טייצ ערעגנעל א ןענעז
 ,ןגעמראפ ?"תורתומ , ףיוא ןעװערָאה ךָאנ ייז ןפראד סָאװ וצ ָאט ,טעז-רעד-וצ ןסע ןוא
 סָאד :תובישח יד ןריולראפ טייצ רעסיוועג א ףיוא ייז ייב טָאה ץלא סָאד -- רעזייה
 רימ, :הולש ,ור רָאנ זיא רקיע רעד ,ןכאז עקידנדניושראפ רָאנ ךָאד ןענעז ץלא
 יד ןשיוצ ערעדנא ;"ןריולראפ טונימ ןייא ןיא סע ןבָאה רימ ןוא ,טַאהעג סע ןבָאה
 .סוסקול ןוא םיחוור ךָאנ געיעג ןיא ךיז טזָאלעגניירא םורא ןרָאי ןיא ןבָאה עקיבלעז

 א טימ ;םויניצ רעסיוועג א טריטסעפינאמ ךיז טָאה עטעוװװעטארעג לייט ייב
 "ףךעלטעצאק-טשינ , ןופ םירופיס יד וצ ןרעהוצ ךיז טפָא ייז ןגעלפ עינָאריא רעטכייל
 ערעייז ןשיװצ ןכיילגראפ אראפ סָאװ, .סיצאנ יד ןופ טייצ ןיא ןדייל ערעייז ןגעוו
 ןגעלפ עטעוװעטארעג ךס א ??ןרעגאל יד ןופ רעדיש םעד -- ןוא "ןשינרעטאמ,
 ליפיוזאג .היול א ףיױא "םינפ ןקיטעמוא, ןא טימ ןייג וצ תועיבצ א ראפ ןטלַאה
 רעד זיא סָאװ טימ ָאט ,טנייועג טשינ ןוא ןרעגאל יד ןיא ןעזעג רימ ןבָאה םיוומ
 "?םיתמ ענעי ןופ רעבושח תמ

 עטעוװװעטארעג ךס א יײב -- ;טײקיאעפסדנַאטשרעדױװ עקיטסיג עטרענעלקראפ
 -גָאט ןופ ןטקילפנָאק עטסנעלק יד ןשרעהאב וצ ןטייקירעוװש ןזיוועגסיורא ךיז ןבָאה
 ןוורּפ זיב ןוא ,ןייועג ןופ ,סעכ ןופ ןכורבסיױא עקידלאווג זיב -- ןבעל ןכעלגעט
 סָאװ ,ןשטנעמ אקוװד זא ,ןענעכייצראפ וצ טנאסערעטניא זיא'ס .דרָאמטסבלעז ןופ
 ןוװרּפ ערעװש יפלכ טייקטגאוועג עצלָאטש ןוא תונשקע ,טייקיטומ ןזיוועגסיורא ןבָאה
 עכאווש א ,גנואיירפאב רעד ךָאנ ,ןזיוועגסיורא טרעקראפ ןבָאה ,ןבעל-רעגאל ןופ
 :ןגָאז ןגעלפ ייז .ןבעל ןכעלגעטיגָאט ןופ ןטייקירעװש עכעלנייוועג יד יפלכ גנוטלַאה
 .ףרעגאל יד ןיא טאהעג ןבָאה רימ סָאװ ,חוכ ןקיטסייג םעד ןריולראפ ןבָאה רימ,

 :(ןראמשאק ,סעיצאיצאסא-סגנוגלָאפראפ) טײקכעלנעזרעפ רעד ןיא םייוניש --
 ןענעז יײז זא ,ןקרעמַאב וצ ןיילא ךיז ףיוא ןבױהעגנָא ןבָאה עטעוועטארעג עסיוועג
 ןבױהעגנָא ןבָאה ייז ."לָאמא סָאװ סָאד טשינ, ןענעז ייז ,"ןרָאװעג טרעדנעראפ,
 אקווד סיורא ןפור ,"עכעלנייוועג ץנאג, גולפ-ןיא ןענעז סָאװ םינינע זא ,ןלעטשוצטסעפ
 ,ןרידנומ-ייצילָאּפ ןגָארט סָאװ ,ןשטנעמ לשמל יוזא :סעיצאיצאסא עמענעגנא טשינ ייז ייב
 -ןטעצַאק יד -- ייז ןענַאמרעד ןקירבאפ ןופ סענעריס ;טיײל-.ס.ס -- ייז ןענָאמרעד
 ,יובעג רעייז ןיא עכעלנע ןוא עקיסקוווניילק יד ,"ןעגנוניווו-רעטעברא. יד ;סענעריס
 ןופ "ןקאלב, יד ייז ןענַאמרעד -- טעטשרָאפ יד ןיא טלעטשעגפיוא ןרעוװ סָאװ ןוא
 יד ןענאמרעד ייז טגעלפ -- ךארּפש רעשטייד רעד ןיא ןדער םצע סָאד ;ןטעצַאק יד
 -טשינ ןייז טפָא טגעלפ ךוב שטייד א ןענעייל םצע סָאד ;ןעיײרשעג-דליוו עשיצַאנ
 טימ סעיצאיצאסא יד בילוצ ,רעלטעצאק ענעזעוועג ,רעלטפַאשנסיו ראפ ךעלגערטרעד
 .טייל-.ס'ס יד ןופ ןלעפאב-רעדיוש יד

 ןופ ליפעג א אקווד ןפורסיורא ייז ייב ןגעלפ "םינינע עכעלנייוועג,. ערעדנא
 א טימ גנואיירפאב רעד ךָאנ ןטַאנָאמ עטשרע יד ןיא ןעיירפ ךיז ןגעלפ ייז ,קילג
 א טימ ,שיט ןפיוא זָאלג א טימ .,ןקַאל ןסייו א טימ ,דמעה סייוו א טימ ,טעב טושפ
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 יקצעשזרָאװד .מ ר"ד

 -= םורא-ןוא -םורא ןקוק םתס דיירפ א ןעוועג ייז ייב זיא'ס ,טנאוו רעד ףיוא רעגייז
 ..ןטָארד-לכעטש ןייק ןעז טשינ ןוא

 ןופ גָאט-וצ-טנייה ךָאנ ךיוא ןדייל ןוא ,ןרָאי עגנאל ןטילעג ןבָאה יז ןופ ךס א
 .רעדיוש-רעגאל עטבעלעגרעביא יד יײנסָאדנופ ייז ןזייוו עכלעוו ,ןראמשאק-טכַא

 ןיא חוכ ןלעיצעפס א טימ ןטינשעגנייא ךיז ןבָאה ןעגנובעלרעביא עסיוועג
 ןעיירפאב וצ טשינ, ,"עכעלסעגראפמוא ,, ןרָאװעג ןענעז ייז ;עטצוװעטארעג יד ןופ ןורכז
 ןוא רעטלוב ץלא טרעװ רעדיוש ןוא ליורג ןטבעלעגרעביא ןופ דליב סָאד :"ייז ןופ ךיז
 .("עיזענמרעּפיה ,) רעקידמיואמ

 טימ רָאנ ןדנובראפ-תמאב ןייז ןענעק ייז זא ,ןריּפש וצ ןבױהעגנָא ןבָאה ךס א
 רענייא רעטנעָאנ ןרָאװעג רעלטעצאק ענעזעװעג יד ןענעז טפָא ;"ןשטנעמ-רעגאל,
 ענעזעועג ךס א .ןשטנעמ-החפשמ ןוא םירבח-טנגוי ענעועװעג יװ ,ןרעדנא םעד
 םענעזעוועג א טימ אקווד החּפשמ עיינ רעייז ןלעטשפיוא טלָאװעג רעביל ןבָאה רעלטעצַאק
 יװצ ךָאנ, :ןדייל-רעגאל יד ןופ טשינ טסייוו סָאװ גוז-ןב א טימ רעדייא ,רעלטע א
 ..'קירעהעג יװ ןייטשראפ ןטייוצ םעד רענײא ןענעק -- רעלטעצַאק

 .ץראה :םייוניש--רעּפרעק ןעמוקעגוצ ךָאנ ןענעז םייוניש עקיטסייג יד וצ
 -רעבוט רקיעב ןוא קורד-טולב רעכיוה ,ןצרעמש-ץראה א רעכיג ,ןטייהקנארק
 .רענייב יד ןופ עיצאקיפיצלאקעד ,ןעגנוניישרעד-םראד ןוא ןגָאמ ,םזיטאמווער ,זָאלוק
 םייוניע יד בילוצ ןעמזיטאמוארט-רעּפרעק ,ןעגנוניישרעד עשיגאלאקעניג ,עיפָארטַא-לוקסומ
 .ןטנעמירעּפסקע עלענימירק ןוא

 -עמוא) עינעטסא עשיכיספ א טרעמעג ךיז טָאה חטש ןשיטארווענ-שיכיסּפ ןפיוא
 -עגּפָא ,גנוריסערעטניאראפ עטכאוװשעגּפָא ,שיורעג םוצ טעטיליביסנעסרעפיה ,טייקיט
 רעכאווש) עינעטסא עלעוטקעלעטניא ,(טייקמאזנייא וצ גנאלראפ ,ןליוו רעטכאווש
 רעדָא ,טײקיזַאלּפָאלש עטפָא וצרעד ןוא (ןרירטנעצנָאק ךיז ןענעק-טשינ ,ןורכז
 -ארעג ענעזעוועג ךס א ייב .רעהפיוא-ןָא ןפָאלש םוצ גנוגיינ עקידלאווג א ,טרעקראפ
 טקרַאטשראפ ןוא טריסערגארּפ טײקכאווש רעייז זא ,טלוב ןעזעג ןעמ טָאה עטעוועט
 :ראכ קיטײצירפ ןענעז עטעוועטארעג ךס א זא ןוא ('עינעטסא עוויסערגארפ,) ךיז
 ןבָאה רעלטעצאק םענעזעװעג םייב ןעגנוניישרעד עטנָאמרעד ןביוא עלא יד .טרעטלע
 :גנונעכייצאב עכעלטפאשנסיוו עמאזניימעג ןייא ןבעג ייז לָאז ןעמ זא ,טכארברעד
 -רעד עקיזָאד יד ןופ ךס א זא ,ןעזעגמורא ךיוא ךיז טָאה ןעמ ."טעצאק םָארדניס,
 זיב ןא ךָאנ ןטלאה ןעגנוניישרעד ערעדנא ,ןצנאגניא טשינ ןדניוושראפ ןעגנונייש
 ."עיגאלאטאפ-טעצאק עטעּפש, ןעמָאנ טימ ןפורעגנָא סע ןעמ טָאה ,גָאטיוצ-טנייה

 ןיא ,עטעוועטארעג יד ןופ דנַאטשוצ-טנוזעג ןיא םייוניש עטנָאמרעדנביױא יד
 טלדנאווראפ טפָא ייז ןבָאה ,טיײקכעלנעזרעּפ רעייז ןיא ןוא טייקיאעפ-סטעברא רעיײיז
 עצנאג, ןיא וליפא רעדָא ,"ןדילאווניא עבלַאה, ןיא -- הביבס רעד ןופ ןגיוא יד ןיא
 טפָא ייז ןבָאה -- םזיניצ רעסיוועג ,טײקטרעדנוזעגּפָא ,תונדשח רעייז :"ןדילאווניא
 שיטקאפ ןענעז סָאװ ןוא ,ןגָארטראפ וצ רעװש זיא סע סָאװ, ןשטנעמ ןיא טלדנאווראפ
 ,םימרוג ןופ ליונק רעצנאג א ןפַאשעג ךיז טָאה סע .הביבס רעייז ןיא ןעזעגליווו טשינ
 ךענעז סָאד ,עטעוװעטארעג יד ןופ גנורעדילגנייראקירוצ יד טרעװשַאב ןבָאה סָאװ
 וצ טכארברעד ןוא ןדייל ךס א עטעוװעטארעג יד טפאשראפ ןבָאה סָאװ ,םימרוג ןעוועג
 -לעזעג ןוא החפשמ רעיײז טרעטשעצ ךס א ייב ןוא ,ןגלָאפ עלאיצאס ערעווש רעייז
 -טעברא ןוא טעטיצאפאק-טעברא רעייז טרענעלקראפ ,ןעגנודניבראפ עכעלטפאש
 .טעטיוויטקודָארּפ

 ןיא ךיז טָאה עטעוועטארעג עשיאעּפָאריײא ךס א ייב זא ,ריפסיוא םוצ ןעמוק רימ
 גנולאפעצ-טייקכעלנעזרעפ ןופ סעצָארּפ א טריטסעפינאמ ןבעל-ןטעצאק ןיפ טַאטלוזער
 ייב ןוא קיליײוװטיײצ רָאנ ןעמעוו ייב ,("טייקכעלנעזרעּפ רעד ןופ עיצארגעטניזעד,)
 ,דימת ףיוא ןוא ,וויסערגָארּפ ןעמעֶוו
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 הטילפה-תיראש רעד ןופ ןעמעלבָארפ-המשנ

 עשיאעפארייא יד ןפלאהעג ןבאה סאוו םימרוג

 '!ןריטפאדאער;, וצ ךיז עטעוועטארעג

 רעד ןרעטש סָאװ ,םימרוג רָאנ טשינ זֹא ,ןכיירטשוצרעטנוא קיטכיוו זיא סע
 -- עיצאטפאדאעד רעד ןפלעה סָאװ ,םימרוג ךיוא ,טרעקראפ ,רָאנ ,עיצאטפאדאער
 ךיז ןסילשניירא רעייז ןפלָאהעג ןוא עטעװעטארעג יד ייב טריטסעפינאמ ךיז ןבָאה
 :ונייהדו ,ןבעל ןלאמרָאנ ןיא

 ןדעי ןופ ןוצר רעכעלריטאנ רעד רמולכ -- ;טקניטסניא סנבעל רעד --
 וצ ןוצר רעד ,ןעגנולכױרטש עלא ץָארט ,ןבעל םייב ןטלַאהוצנָא ןזעוו ןקידעבעל
 םייב ןביילב וצ ידכב -- ןעגנורעטש עכעלרעסיוא ןוא ןטייקכאווש ענעגייא ןפמעקַאב
 .ןבעל

 טָאה ןוצר רעקיזָאד רעד -- ;סיצַאנ יז ןופ המקנ ןעמענ וצ גנארד רעד --
 עטעוװועטארעג יד ןופ רענייא טשינ :ןבעל-המחלמ-ךָאנ םוצ םעט ןוא תויח ןבעגעג
 סָאװ יד ןָא המקנ רעזדנוא זיא -- ןבעל רימ זא ,טקאפ םצע רעד, :ןגָאז טפָא טגעלפ
 טקירדעגסיוא ליפעג-המקנ רעד ךיז טָאה ךס א ייב ."ןטכינראפ זדנוא טלָאװעג ןבָאה
 -רעד ןוא-טסעטָארּפ ענעדישראפ ןוא ןעגנולמאזראפ-סקלָאפ ןיא ןעמענלײטנָא םעניא
 ;סנכערבראפ עשיצאנ יד ןגעוו ןרָאװעג טלייצרעד זיא'ס וװ ,ןטפנוקנעמאזוצ-סגנונאמ
 ןזָאל טשינ סָאד ;המקנ ךױא זיא -- ןעקנעדעג םצע רעד, :ןגָאז ןגעלפ ייז ןופ ךס א
 :המקנ זיא -- רעכערבראפ-סגירק עשיצַאנ יד ןגעק ןסעצָארּפ :המקנ זיא -- ןסעגראפ
 ,רעריפ ערעייז ,ןשטייד יד ןופ דנַאש יד ןרעוו ןסעגראפ לָאז סע ,טשינ טזָאלרעד סָאװ ץלַא
 ןבָאה ךס א ."המקנ זיא -- הפוקת-יצאנ רעד ןיא .וו.א.א רעלטפאשנסיוו ,רעקנעד
 ןוא ,תונורכז ערעװװש יד ןופ ךיז ןדָאלסױא ןופ ןוצר ןכרוד ןה ,רעכיבגָאט ןבירשעג
 ןה ןוא ,סנכערבראפ עשיצַאנ יד טלעוו רערָאג רעד ראפ ןעלּפמעטש ןופ ןוצר ןכרוד ןה
 -סיא ןפלעה רשפא ןלעװ רעכיביגָאט יד זא ,גנונעפָאה רענעגרָאבראפ רעד ךרוד
 ןענעז "ןשטנעמ עליטש, ךס א .רעכערבראפ עשיצאנ ענעטלַאהַאבסױא ןעניפעגוצ
 רענעגייא ףיוא ןגעלפ ייז רעדָא ;סרעכערבראפ עשיצאנ יד ןופ "סרעגעי, ןרָאװעג
 רעדָא ,רעכערבראפ יד ןכוז וצ ךעלטעטש ןוא טעטש ,רעפרעד רעביא ןזָאל ךיז טנַאה
 ןגארטוצייב ידכב ,רעדנעל עטסנדישראפ יד ןופ יײצילַָאּפ רעמייהעג רעד ןיא ןיירא
 .רעכערבראפ יד ךָאנ געיעג םעניא

 -טניירפ ,ףליה עקיטייזנגעק ,עטעװעטארעג יד ןשיװצ טעטיראדילאס יד --
 ןשטנעמ ןשיװצ טפָא ,רעגאל ןבלעז ןופ עטעוועטארעג ןשיװצ ןעגנודניבראפ-טפאש
 יד ראפ גנוקיטומרעד ןוא טסיירט ןגארטעג טּפָא ןבָאה -- רעקלעפ ענעדישראפ ןופ
 טגעלפ "עטעװעטארעג יד ןופ טפאשרעדירב  ףירגאב רעד :רעלטעצאק ענעזעוועג
 טָאה ןוא (סעצָארּפןאמכיא םייב לשמל יװ) קורדסיוא ןטלוב א ןעמוקאב טפָא
 ןוא רעלטעצאק ענעזעוועג ןופ ןעגנוקינייאראפ-טלעוו ןופ גנופאש רעד וצ טריפעג
 ןגרָאז יד ןגָארטעגײב ךיא טָאה ךס א -- .ץנאטסיזער רעד ןופ רעפמעק ענעזעוועג
 ךרוד קיטסיײג ןוא לאיצָאס ,לעירעטאמ עטעוװעטארעג יד ןפלעה וצ תונידמ יד ןופ
 -סטעברא ערעייז טרעטכיילראפ ןבָאה סָאװ ,ןצעזעג ןוא ןעגנונעדרָאראפ עלעיצעּפס
 -ורּפא עקירעהעג ייז טכעלגעמרעד ,ןהעש-סטעברא ערעייז טצריקראפ ,ןעגנוגנידאב
 ןיא םירױטקָאד יד ייב גנוגעואב יד ןרעװ טנָאמרעד ךיוא ָאד לָאז :ןטלַאטשנא
 יד ייב ךיז ןריטסעפינאמ סָאװ ,ןעגנוניישרעד עטפאהקנארק יד ןשרָאפ וצ עּפָאריײא
 .ףףליה עשיניצידעמ עקירעהעג יד סנטייצאב ייז ןבעג ידכב עטעוועטארעג

 עטעוועטארעג עשידיי יד ןופ עיצאטפאדאער יד

 (ייהטילפה תיראש,})

 עבלעז יד טריטסעפינאמ עטצוועטארעג עשידיי יד ייב ךיז ןבָאה ןיימעגלא ןיא
 יד ןוא עטעװװעטארעג עשיאעּפָארײא יד ייב יו ןעגנוניישרעד עשיזיפ ןוא עשיכיספ

 . ,"ןשטנעמ וצ יורטוצ רענעריולראפ רעד, ,"טייקטדמערפעגּפָא, יד) ןסקעלּפמאק עבלעז

 ןראמשאק-טכאנ יד ,הפוקתי-יצאנ רעד טימ "סעיצאיצאסא , עקידנעטש יד ,"תונדשח. יד
 עשידיי יד ייב ןענעז סָאװ ,ןעגנוניישרעד יד ןענאמרעד ָאד רימ ןלעװ (.וו.א.א
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 יקצעשזרָאװד .מ ר"ד

 טייקשרעדנא רעד בילוצ ,ןדיי-טשינ יד ייב יו שרעדנא ןפָאלראפ עטעוועטארעג
 .גנואיירפאב רעד ךָאנ לרוג ןשידיי ןופ

 -ראפ ייז ןענעז -- ןייג וצ ןיהווו טַאהעג טשינ ןבָאה עטעוועטארעג עשידיי יד
 ןיא טרירטנעצנָאק ךיז רעדָא ,דנאלשטייד ןופ ?ןרעגאל-יפ-יד, ןיא ,טגָאזעג יװ ,ןבילב
 טשינ רעבירעד ןענעז יז :;המודכו ךיירקנארפ ,עילאטיא ןופ סרעטנעצ-םיטילפ
 רעד ןיא ןרעו וצ טרירגעטניא יוזא יו םעלבָארּפ ןקידלַאב ןראפ ןרָאװעג טלעטשעג
 ,טרעקראפ : ("טייהרעמ א ןיא טייהרעדנימ א ןופ עיצארגעטניא ,) טפאשלעזעג רעלַאמרָאנ
 רענעגייא רעײז ןיא ןבײלב וצ טייצ רערגנעל א ףיוא ןעגנוווצעג ייז טָאה ןבעל סָאד
 .עטעוועטארעג יד ןופ הביבס יד -- הביבס

 -יישרעד עקיזָאד יד ךָאד טָאה ןעמוקסיוא טשינ לָאז סָאד לאסקאדאראפ יוװ
 וצ .עטעוועטארעג עשידיי יד ףיוא גנוקריווסיוא עקיטסייג עוװיטיזָאּפ ַא טַאהעג גנונ
 ןעמָארטש ןביוהעגנָא ןבָאה "ןרעגאל-יפ-יד, ערעייז וצ ,ןעגנורירטנעצנָאק ערעיײיז

 ,ןשינעטלעהאב ןוא סרעקנוב םינימה לכ ךרוד עטעוועטארעג יד ,ןדיי עזָאלמייה םינומ;
 ןדיי ,םירעיוּפ ייב ענעטלאהאבסיוא ןדיי ,סָאטעג יד ןיא ,"טייז רעשירא, רעד ןופ וי
 סָאװ} "ןטנאירטאפער , יד ןסָאלשעגנָא ךיז ןבָאה ייז וצ :רעדלעוו ןופ עטעוועטארע
 ךיז ןבָאה ייז ,(םיצאנ יד ראפ דחפ ןבילוצ דנאבראפנטאר ןייק ןפָאלטנא ןענעז
 םענייק רעבָא .ווא.א עטיל ,ןלױּפ ןיא ןעמייה ערעייז וצ דנאלסור ןופ טרעקעגקירוצ
 טרָאד קעוװא ןוא ןקעטשירעדנאוו םעד ןעמונעג ייז ןבָאה ,ןבעל םייב ןענופעג טשינ
 "ןטנאירטאפער, עקיזָאד יד .םייה א ךיז ראפ ןכוז וצ ידכב ןדיי ךיז ןרירטנעצנָאק'ס ווו
 ןרָאי ןבָאה ייז ךיוא רעבָא ,ןרעמאק-זאג ראפ דחפ םעד טסוװעג טשינ ,תמא ,ןבָאה
 ערעייז ראפ גרָאז יד טרעטַאמעג ייז טָאה'ס ןוא עצַארּפ רערעװש ,רעגנוה ןופ ןטילעג

 ןשידיי םעיינ םעד ןפאשעג ןבָאה ןעמאזוצ עלא ייז .םישזער-יצאנ ןרעטנוא תוחפש/
 רעד טרימרָאפעגסיוא ייז ןופ ךיז טָאה'ס ;"הטילפה תיראש , :ףירגאב ןשיגָאלאיצאס

 ןדייל זיא -- רבע רעקידתופתוש רעייז סָאװ ,ןדיי ןופ וויטקעלאק רענעגאמאה טעמ
 -- טפנוקוצ רעײז ;םײה א ןופ לגנאמ זיא -- טנייה רעייז ;ןעמראפ ענייז עלא ןיא
 וויטקעלאק ןטרינילפיצסיד א ןפאש וצ טריפעג ייז טָאה סָאד ;טכיזסױא רעראבעז ןָא
 ןופ טיבעג ןשיזיוצנארפ ןוא רענאקירעמא ,ןשיטירב ןיא) "הטילפה-תיראש, רעד ןופ
 .לארשי ןייק ןייז וצ הלוע טכער רעייז ראפ ןפמעק וצ םאזניימעג ידכב ,(דנאלשטייד
 ץרא ןייק הילע רעלאגעלמוא רעד ןופ טקַא רעסירג רעד ןבױהעגנָא ךיז טָאה ןאד
 יד,) שזאגאב ןעמייהעג רעייז טימ סיורא ןענעז ןפיש עלאגעלמוא רעקילדנעצ ;לארשי

 רענייא ןופ עעּפאפע יד : ךיירקנַארפ ןוא עילאטיא ןיא ןטרָאּפ יד ןופ 2
 .טלעוו רעד רָאג ןיא טנאקאב זיא ,"סודאזקע, ,ףיש אזא

 רעשיגָאלאיצאסאכיספ ןימ א עלא ןופ ןגױא יד ראפ ןפַאשעג ךיז טָאה ָאד ןוא
 ןעגנואעזסיורָאפ סנעמעלַא טיול סָאװ ,ןבעל-רעדיוש ןופ עטעװעטַארעג יד .סקָאדַארַאּפ
 ףוגב ענעכארבעצ ןשטנעמ ןופ וויטקעלָאק א ןלעטשרָאפ ךיז טימ טפראדעג ןבָאה
 ןשירעפמעק ןוא ןשימַאניד ַא טלעטשעגרָאפ ךיז טימ ,טרעקרַאפ רָאג ,ןבָאה -- שפנבו
 ַא ןיא ןרָאװעג טלדנאווראפ רָאג זיא -- טײקיזאלגעווסיוא ןופ טנלע רעד .וויטקעלָאק
 תוחוכ ענעגרָאבראפ עלא ןרייליבָאמ וצ םרוג א ןיא ,גנולייה רעקיטסײג ןופ םרוג
 .שטנעמ ןופ

 ."הטילפה תיראש רעד ןופ רעדנווו, ןגעוו ןדער וצ ןביוהעגנָא ןעמ טָאה ןַאד

 לארשי ןיא סםילוע עטעוועטארעג יד ןופ ייעיצאטפאדאער,,י

 טכַארבעגניײרַא טָאה רעדנעל עשיאעּפָאריײא יד ןופ עטצעװעטַארעג יד ןופ ה זילע יד

 רעטרעפ רעדעי .ןאמ 500:000 רעביא ,טנייה זיב המחלמ-טלעוו רעד סייז ,דנאל ןיא

 .עּפָארײא ןברוח ןופ רעטעוועטארעג א ז"א - לארשי ןיא די

 געוו-לרוג ןיא ןדיישרעטנוא יד רערָאלק ץלא  גָאטיוצ-טנייה .זדנוא ןרעוו'ס
 .ןדיי-טשינ ןוא ןדיי עטעוועטארעג יד ןשיוװצ
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 הטילפה-תיראש רעד ןופ ןעמעלבָארפ-המשנ

 ןקידתושממ , רעייז וצ טרעקעגקירוצ ךיז ןבָאה עּפָאריא ןיא עטעוועטארעג יד
 -סנבעל ןוא ןעמעלבָארּפ עריא ןסייוו ,ןרָאי טנגוי יד ןופ ןענעק ייז סָאװ ,"דנאלרעטַאפ
 ,"דנַאלמיײה ןשירָאטסיה, רעייז וצ ןעוועג הלוע ןבָאה עטעוװעטארעג עשידיי יד ;טרא
 טַאטשנא ןוא ,עסערּפ רעד ןופ רָאנ טסוװעג יז ןבָאה ןעמעלבָארּפ עריא ןגעוו סָאװ
 .טפאשקנעב רָאנ טַאהעג םיא וצ ייז ןבָאה דנאל סָאד ןענעק וצ

 תוחפשמ ערעײז וצ טרעקעגקירוצ ךיז ןבָאה עּפָארײא ןופ עטעוועטארעג יד
 "עגקירוצ ךיז ןבָאה עטעוװװעטארעג עשידיי יד ;(רעטסעוװוש ,רעדירב ,עמאמ-עטאט)
 .(ןרָאװעג טעװעדרָאמעגסיא ןענעז תוחפשמ ערעייז לייוו) קלָאפ רעייז וצ טרעק

 ןוא ךַאפ רעייז וצ טרעקעגקירוצ ךיז ןבָאה עּפָאריײא ןופ עטעוועטארעג יד
 סָאװ ,ןכאפ עיינ ןענרעל טפראדעג ןבָאה עטעוװװעטארעג עשידיי יד רעבָא ;ךארּפש
 ןענרעל טפראדעג טָאה יײז ןופ טייהרעמ יד ;דנאל ןופ ןטיונ יד וצ טסַאּפעגוצ ןענעז
 .טנַאקַאב טשינ טייו ייז ןופ ךס א ראפ ןעוװעג זיא סָאװ ,שיאערבעה

 -נייא יוזאיוו םעלבָארּפ ןראפ ןענַאטשעג ןענעז עּפָאריײא ןופ עטעוועטארעג יד
 ןבָאה עטעװעטַארעג עשידיי יד ;ןעמרָאפ-סנבעל עקידנריטסיזקע ןיא ךיז ןרעדילגוצ
 ייברעד :ךַאד ןזיב ןדָאב ןופ שממ .יינסָאדנופ ןבעל רעיײז ןעיובפיוא טפראדעג
 עוויטקעלָאק ןיא ןעניווװ ,סעיצאוטיס-סגנאגרעביא ענעדישראפ ןייגכרוד טזומעג ייז ןבָאה
 ןעגנוניווו עוויטימירּפ ןיא ,"תורבעמ,, ןיא ,הפיח ייב "הילעה רעש, ןיא ,רעצעלּפ-למאז
 -כרוד טפראדעג ןבָאה ייז .(םינוחפ) סעקזייה-ךעלב ןוא (םינודב) ןטלעצעג-טנווייל ןופ
 ןעמ טָאה ןושל ןכעלגעטיגָאט םעניא .ָאזורק ןָאזניבָאר ןוויטקעלָאק ַא ןופ ןבעל ַא ןכַאמ
 ."הטילק ילבח, ןעמָאנ ןטימ הפוקת-סגנאגרעביא רעד ןופ ליונק ןצנאג םעד טָא ןפורעגנָא

 ןא ןרָאי ןופ ךשמב ןכַאמכרוד טזומעג םילוע עטעוװעטארעג יד עקאט ןבָאה
 ,גנורעדילגנייא רעיײז רַאפ ףמַאק ןכעלגעטיגָאט ןוא ןקידתונשקע ןכעלרעהפיואמוא
 רעד ןופ הטילק רעד ןופ רעדנוװא רעד ןעמוקעג זיא ןופרעד טאטלוזער סלא ןוא
 .גנורעלקפיוא רעכעלטפַאשנסיװ ןייז ףיוא ךָאנ טראוו סָאװ ,רעדנווו א ,"הטילפה-תיראש

 ןטרעלקעגפיוא-טשינ טייו םעד טייקיטכיל טימ טקעדאב סָאװ ,רעדנווו א זיא'ס
 ךיוא ,ןטעוװעטארעג ןופ דנַאטשוצ ןשיגָאלאיב-אכיסּפ ןטשראפעגסיוא טשינ טעמכ ןוא
 .גָאט וצ טנייה

 ייעיצאטפאדאער ,; רעד וצ ןרעטש סאוו םימרוג
 םילוע ייעטעוועטארעג,, יד ןופ

 ןליורג יד ייז ןענָאמרעד סָאװ ,ןראמשאק ןופ ךס א ןדייל גָאט וצ טנייה ךָאנ
 רעדיוו רעדָא ,ָאטעג ןיא רעדיו -- טכענ יד ןיא ךיז טעז רענייא טשינ ;:געט ענעי ןופ
 ןופ עילַאװכ עיינ ַא ..עיצקעלעס רעד רַאפ רעדיו טיײטש רע ןוא ,רעגַאל םעניא
 ,ןענַאמכייא ןּפאכ ןטימ לארשי ןיא עטעוועטארעג יד ןשיװצ ןזיוואב ךיז טָאה ןראמשאק
 -רעדיוש יד ןבעגוצרעביא סעצָארּפ ןתעשב ןבױהעגנָא טָאה עסערּפ יד ןעװ ןוא
 וצ ןעגנאגרעד ןענעז עטעוװעטארעג יד ןופ ךס א .ןבעל-רעגאל ןגעוװ ןעגנולייצרעד
 רעייז ייז ןטעברא גָאטײב ;'ןראמשאק:טכאנ יד וצ ךיז ןעניוועגוצ ןופ בצמ א
 ןרָאװעג ןענעז ןראמשאק יד .ןראמשאק יד ייז ןעעז טכַאנייב ןוא טעברא עלאמרָאנ
 .םידיחי עסיוועג ןגעוו ןלאפ טנַאקַאב רימ ןענעז'ס .גנוניישרעד-טכאנ "עלאמרָאנ, רעיײיז
 ייז ןוא ןכָאװ ןעייגראפ'ס ןעװ :דנַאטשוצ ןקידנגלָאפ א וצ ןעגנאגרעד ןענעז סָאװ
 וצ ךיז ןָא ייז ןביוה ,"טניווועגוצ ןיוש ןענעז ייז, עכלעוו וצ ,ןרַאמשָאק יד טשינ ןעעז
 -איזיפ, יד ןרָאװעג ןענעז ןראמשאק יד .ןרָאװעג קנארק ייז ןענעז רעמָאט ןקערש
 .ןבעל "לַאמרָאנ; רעייז ןופ גנוניישרעד "עשיגָאל

 םענופ גָאט וצ טנייה זיב ךָאנ ןדײל עטעוװעטארעג עשידיי יד ןופ ךס א
 -רעדיוש ענעי ןיא זַא ,ןעקנַאדעג יד ייז ןרעטַאמ'ס ; גנוקידלושַאבטסבלעז ןופ סקעלּפמָאק
 .תוחפשמ ערעייז ןעוועטאר וצ ידכב ךעלגעמ-סָאװ ץלא ןָאטעג טשינ יז ןבָאה געט

 עטצעל יד ןוא ,ןדיי-טשינ וצ רעדניק ערעייז ןבעגעגּפָא ןבָאה סָאװ ,ןרעטלע
 טשינ ןרעה ,ןדנווושרַאפ ןענעז רעדניק יד זַא ,טגָאזעג גנואיירפַאב רעד ךָאנ ייז ןבָאה
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 . יקצעשזרָאװד .מ ר"ד

 ןיימ ןעק רעװ, :לעּפא םעד טימ ןעגנוטייצ יד ןיא תועדומ ןכעלטנעפעראפ וצ ףיוא
 ןרָאװעג טעװעטַארעג ןענעז סָאװ ,רעדניק עשידיי ןוא ?רעטכָאט ןיימ ןעק רעװ ?ןוז
 :גָאט וצ טנייה טשינ ןסייוו ןוא רעדלעוו יד ןיא ךיז ןטלַאהַאבסיוא רעדָא ,םירעיֹוּפ ךרוד
 זיב ןדײל -- ?ןרעטלע ערעיײיז ןענעז רעװ ?ןעמָאנ ןכעלקריוו רעייז ?ןענעז יז דעו
 ײז ןוא ,'טעטיטנעדיא רעײז ןסיו טשינ; ןופ סקעלפמאק םענופ גָאט וצ טניײה
 -עגַארפ רעד טימ סָאטָאפ ערעייז עסערּפ רעד ןיא ןכעלטנפערַאפ ןייא ןיא ןטלַאה
 2?ךיא ןיב רעװ , :העדומ

 -יצאנ יד בילוצ ןדילַאװניא עכעלקריוו ןופ לָאצ עסיוװעג ַא ןַארַאפ זיא'ס
 טרענעלקראפ טלוב ןבָאה ןטייהקנארק ערעװש ןוא םייוניע יד סָאװ ,ןעגנוגלָאפראפ
 עשיניצידעמ יד ןופ תונברק יד ָאד ךיוא ןענעז דנאל ןיא ;טייקיאעפ-סטעברא רעייז
 קיטסייג גָאט וצ טנייה ךָאנ ייז בילוצ ןדייל סָאװ ,ןטנעמירעּפסקע עלענימירק עשיצַאנ
 סָאװ ,ןטנעמירעּפסקע-עיצאזילירעטס יד ןופ תונברק יד ייז ןשיװצ ןוא ,שיזיּפ ןוא
 ןייק יינסָאדנפ ןלעטשפיוא טשינ ןענעק סָאוו ןוא ,קילגמוא רעייז דוסב ןטלַאה
 ,ףוג רעייז ןיא ןרָאװעג ןעגנאגאב זיא סָאװ ,ןכערבראפ םעד בילוצ ,תוחפשמ

 עיצאטפאדאער רעד ןפלאהעג ןבאה סאוו ,םימרוג

 םילוע עטעוועטארעג יד ןופ

 "עטעוועטארעג, יד ןופ עיצאטפאדאער רעד וצ ןגארטעגייב ךס א טָאה סע
 יז זיא סָאװ ,ףליה עויטקעלָאק יד -- הילע רעשיאעּפָארײא רעד וצ .ה .ד ,םילוע
 .ללכב קלָאפ ןשידיי ןכרוד ייס ןוא הנידמ רעד ךרוד ייס ןרָאװעג ןבעגעג

 ,סױאיגָאט ןייא-גָאט ,סױא-רָאי ןײא-רָאי טפאש קלָאפ סָאד סָאװ ףליה יד זיא'ס
 ,םירישכמ-סטעברַא ,ןעגנוניוו ?עטעװעטַארעג ,, ןָאילימ ןבלַאה םעד רַאפ ןפַאש וצ ידכב
 -רַאּפ עלערוטלוק ןוא עלַאיצָאס ןימ רעדעי ןוא ץוש-סטייהטנוזעג ,רעצעלּפ-סטעברַא
 .ץוש-סטייהרעכיז ןימ ןדעי ןוא ,גנוגרָאז

 ןבעג הנידמ יד טשינ רעדײל ןעק ,ףליה רעשיטנאגיג רעקיזָאד רעד ץָארט
 םילוע יד ןופ ללכ רעד :בושי ןופ לטרעפ א ראפ "ןהעש-סטעברא עטרענעלקראפ,
 -סטעברַא עלַאמרָאנ ןיא ,טעברַא רעלַאמרָאנ קנַאדַא רָאנ זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה
 ןופ דנַאטשוצ-סנבעל ןוויטימירּפ ןייז וצ ןוקית א ןעגנערב ןענעק רע טעװ ,ןהעש
 ןבָאה םילוע עטעוװעטארעג ךס א זא ,וצרעד טכארברעד טָאה סָאד .שדח הלוע ןא
 טייהקנארק ןופ ןפיױלטנא ןופ געװ םעד (קיניזטסווואברעטנוא רשפא) ןבילקעגסיוא
 ,ייז ןגעוו ןדער טשינ :ןטייהקנארק יד ןעז ךיז ןכַאמ טשינ .ה .ד ,'טייהטנוזעג וצ --
 ןענעז'ס ןענאוו זיב) ןטייקכאווש ערעייז ןגעוו ןסיוו טשינ ןלָאז עקימורא יד ידכב
 ןוא ,תולחמ ןגעו ןדער טרָאטעג ןיוש טָאה ןעמ ןעװ ,געט-"םייוציפ , יד ןעמוקעגנָא
 ןענאונופ, עגארפ רעד ףיוא .(סנעגטנער ןוא ןזילאנא טימ ןזייוופיוא ייז ךיוא
 :עטשואיראפ ענעזעוועג ןופ טייהרעכיז-טסבלעז טימ ןרעפטנע יז ןגעלפ '?וטסמאטש
 "ץַאלּפ רעייז ןעניוועג , ןעלטימ עלא טימ יוזאיוו ןעלטימ טכוזעג ןבָאה ייז "*! ןזייא ןופ
 וצ טַאטשנא .םענייק וצ ןעמוקנָא ןפראד טשינ ןוא הסנרפ רעייז ןענידראפ ,בושי ןיא
 רַאג טרעקראפ ייז ןרעו -- טעטיוויטקא רעטכאוושעגּפָא ךרוד טריזירעטקאראכ ןייז
 ןייז ךיוא טניפעג טעפמיא-סטעברא רעד ."טעטיוויטקא-רעפיה , טימ טריזירעטקאראכ
 :ןרעפיצ עשיטסיטאטס עשיאאזארפ ןיא קורדסיוא

 ּפעשַאב סטעברא יד ןופ 2950 -- 2892 רָאפ ךיז טימ ןלעטש עטעװעטארעג, יד
 טימ ייז ןלעטש בושי ןיא ןעוו טייצ רעד ןיא ,דנאל םעניא ("לעופב םיקסעומ,) עמקיט
 "עטעוועטארעג, עטקיטפעשאב-סטעברא 182000 -- 1959 רָאי םעניא) .2592 רָאפ ךיז
 עטקיטפעשאב סטעברא יד ןופ טפלעה א רעביא :(בֹושי ןצנאג םעניא 0000:.622 ףיוא
 -נערטשנַא עשיזיפ ןרעדָאפ סָאװ ,ןכַאכ טימ קסעתמ ךיז זיא עטעוועטארעג יד ןשיװצ
 .(5000 -- 1959) עיצאקינומָאק ,טעברא-יוב ,עירטסודניא ,רוטלוקירגא יװ ,ןעגנוג
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 הטילפה-תיראש רעד ןופ ןעמעלבָארפ-המשנ

 ?לארשי ןיא ייעטעוועטארעג,, יד טריזירעטקאראכ סאוו

 רעייז זיא -- לארשי ןיא עטעוװעטארעג יד ןופ ןכייצ רעשיטסירעטקאראכ רעד
 שטנעמ א, ןועו ,רעדניק ןבָאה ,תוחפשמ ןלעטשפיוא ,ךשמה ןשיגָאלאיב א וצ ןבערטש
 ןופ גנולאפעצ ןופ טשינ סעצָארּפ א זיא'ס :לכהיךס -- "ערעדנא עלא טימ ךַײלגוצ
 -טייקכעלנעזרעּפ ןופ ,עזעטניס-טייקכעלנעזרעּפ ןופ טרעקרַאפ רָאנ ,טייקכעלנעזרעּפ רעד
 "טקידעשעג-סטייהטנוזעג ,, ךיז-רַאפ-ןוא-ןַא זיא רענייא רעדעי םגה ןוא .עיצַארגעטניאער
 .רעדנוװ רעשיגאלָאיבאכיספ א טבעװש עטעװעטארעג יד ןופ ללכ ןרעביא ךָאז --

 :ןבעל ןכעלגעטגָאט ןופ קורדסיוא רעטרעלקעגפיוא-טשינ ַא רָאנ זיא ?רעדנווו,
 .רעדנוװ םעד ןופ תוביס, יד ןרעלקוצפיוא ןכוז רעבָא ןפראד רעשרָאפ עשידיי יד

 טכוד -- תוביס עקיזָאד יד טָא ןרעלקוצפיוא ידכ ןיירא ךיז ןטכארט רימ ןעוו ןוא
 לרוג רעשיגארט רעד אקווד זא -- ןעזסיוא טשינ לָאז סָאד לאסקַאדאראפ יװ ,זדנוא ךיז
 החפשמ א ןָא ןוא ךַאד ַא ןָא ןבילבעגרעביא ןענעז עכלעוו ,עטעוועטארעג עשידיי יד ןופ
 טריזיליבָאמ ןבָאה סָאװ ,םימרוג יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע -- ןרָאיירעדױש יד ךָאנ
 שממ רעד וצ עטעוװועטארעג עשידיי יד ןופ תוחוכ עשיגַאלאיב ןוא עקיטסיײג עלא
 ןבעל םעניא ךיז ןסַאּפוצניירא ,ןבעל ןיא ןייגוצניירא גנוגנערטשנא רעכעלשטנעממוא
 ."טנייה םעיינ םענופ ןשטנעמ , ןרעוו וצ -- ןטכענ-רעדיוש םעד ץָארט ןוא ?ןטלאהסיוא,
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 ךאברעיוא לחר

 שוריג ןכאנ
 ("עלעקעלג סָאד, .נ.א גנולייצרעד רערעסערג ַא ןופ ןטנעמגַארפ)

 -לעהַאב ןיא ןעגנַאגעגּפָארַא זיא ןעמ רעכלעוו ךרוד ,הריד-רעטראּפ רעד ןי
 .יירעדניבנייא ןַא ןענופעג המחלמ רעד רַאפ ךיז טָאה ,שינעט 8

 -ראפ ןעוװעג טיפוס םוצ זיב עגָאלדָאּפ רעד ןופ זיא ךיק רעד רעטניה רעמיצ סָאד
 .רעכיב עטפיוקעגסיוא טשינ ןסיוטש ןגעלעג ןענעז סע עכלעוו ףיוא ,סעצילָאּפ טימ טיוב
 סילגימש ןדיר ןופ ןראלפמעזקע טרעגלאוועגמורא ָאד ךיז ןבָאה ןטסנייממא
 -לטימ יד ןופ טנגוי רעד רַאפ טמיטשַאב ןעװעג זיא סָאװ ,גנוביײרשַאבסנבעל
 ,ןזײרּפ עקיליב ענייז קנַאדַא ,טגעלפ רעכלעוו ,דיסח לבייל קינּפולַאכ רעד .ןלוש
 רעבמעטּפעס ךָאנ טָאה -- טנַאה רעטייוצ רעד ןופ טעברַא עשילױּפ ןעמוקַאב
 רעכיב יד ןענעז טציא .סטלָאצעג ןייק ןענָאמ ֹוצ ןעמעװ ייב טַאהעג טשינ 9
 .שינעטלעהַאב יד ןריקסַאמ םוצ ןעמוקעגצונוצ

 -ךָאּפ עמַאס רעד ייב טנַאו ןיא גנונעפע ןַא ךרוד ןעמ זיא ןעגנַאגענּפָארַא

 סעצילָאּפ יד ןיא טערב קיטש ַא ןטינשעגפיוא ןעװעג זיא טרָא םעד ףיױא .עגָאל
 סָאװ ,לטנעוו ןרעצליה טכעלַאקעגּפָא ןַא טכַאמעגוצ ןעוועג זיא ןטניה ןופ ןוא
 ןעמ טָאה ןשטנעמ יד ןזָאלניירא ןכָאנ .ףיורא ןוא ּפָארַא ןגעוװַאב טזָאלעג ךיז טָאה
 ףיוא ןעניײילנָא ,עצילָאּפ לקיטש עקידנלעפ סָאד ןקורנײרַא ןטניה ןופ טפרַאדעג
 טוג טָאה ןעמ ןעװ .לטנעוו סָאד ןטניה ןופ ןקורּפָארַא ךָאנרעד ןוא ךעלכיב ריא
 לבייל סָאד טגעלפ ןוט ןוא -- ךעלכיב יד ןופ גנופרַאװרעדנַאנופ יד טכַאמעגכָאנ
 ףענעקרעד וצ ןעװעג רעווש ןטנוַאהַאב ַא ןופ גיא ןרַאפ וליפַא זיא -- ןיײלַא
 ."עּפַאלק , יד ךיז טניפעג סע ווו

 -עגסיוא יינ א ןיא ּפָארַא טריפעג ,רעטיײל ַא ןענַאטשעג זיא ךָאל ןרעטנוו
 ןעמ זיא ןטרָאד ןופ ןוא בורג ןטעװעילַאשעגמורַא ךעלטערב טימ ,םענעבָארג
 רעטכער רעד רעטנוא ןרעמַאק-רעלעק יִד ןיא רָאדירָאק ַא ךרוד ןעגנַאגעגנײרַא
 טרעיומרַאפ ןעוװעג ןענעז ןרעמַאק יד ןופ ךעלרעטצנעפ יד .זױה םענופ ןייניפָא
 טשינרָאג טימ ירמגל ךיז ןבָאה ייז זַא ,טכעלַאקרַאפ קיצנוק ױזַא ןסיורד ןופ ןוא
 .זיוה םענופ טנעוװ עטעּפולעגּפָא ,עטעשזדַאסראפ ,עטלַא יד ןופ טדײשעגּפָא

 רעד ןיא רעזיה עקיקָאטשליפ ,עקיזיר ענעי ןופ סנייא ןעועג זיא סע
 קידנשיור ַא טימ טּפָארּפעגנָא ןעוועג סע זיא לָאמַא .עשרַאװ ןופ טנגעג רעשידיי
 ,ףייה עקידנַאנאכָאנ עכעלטע טימ ,ןלעטשטקרצוו ,ןטפעשעג ,תוריד טימ לֹופ ,ןבעל
 .ךעלטעטש ערעדנוזַאב ןיא יו ,ןייגנײרַא טגעלפ ןעמ עכלעוו ןינ

 -רַאֿפ ַא געט יד ךרוד ןענַאטשעג ָאד זיא ,שוריג ןכָאנ םישדח ריפ ,טציא
 ןעמ טָאה רעדניק ,ןעוועג טשינ רעמ ןענעז ןטפעשעג ןײק .טייקליטש עטעייט
 ייב ןייז וצ ןעוועג ביוחמ גָאטיײב ןענעז ןשטנעמ יד .ןעזעגנָא טשינ ןסיורדניא
 ךיז רע טָאה ,ןעגנַאגעג טשינ טעברַא רעד וצ רעוו זיא רעמָאט ןוא טעברַא רעד
 ןטעלָאר עטזָאלעגּפָארַא ןוא ןריט ענעסָאלשרַאפ רעטָניה םייה רעד ןיא ןטלַאּהַאבסיוו
 .ריּפַאּפ-ץושטפול ןצרַאװש ןופ

 .עסיורג ןייק טשינ ןעוועג זיוה ןיא רעניױװניײיא לָאצ יד טציא זיא ללכב
 ערעדנַא ןופ רעהַא ענעמוקעגרעבירַא ,ןשטנעמ עיינ ןעוועג סָאד ןענעז בור'ס
 יד .טרָא וצ טֹרָא ןופ ענעפרָאװעגרעבירא ןיוש לָאמ ןעצ וצ ,ןטנגעג ערעדנַא ,ןסַאג
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 שוריג ןכַאנ

 עקוא ןכלעוו ןיא ,רעכַאמיגינָאה יד ןופ קָאלב רעד ןעמונרַאפ טָאה עניציפָא עטכער
 .קירוצ ןכָאװ ריפ עּפַאנק טימ טשרע ןגױצעגנײרַא ךיז טָאה

.2 

 רשא .טסוגױא ןיא דלַאב ןעמונעגוצ ןעמ טָאה קעניזעמ ןטימ ןעינָאס
 -נַא-עיצַאזיװָארּפא םייב טעװעטַארעג ךיז ןבָאה רעדניק ייוצ ערעטלע יד טימ
 טָאה רשא ןוא סאג-רענַאקשיצנארפ ףױא טריראשאק ןעוועג ןענעז ײז .טלַאטש
 ןעמעו ךיז ןבענ טעילוטעגוצ ,לײטּפָא-סגנולַײטרַאפ םעד טימ טריפעגנָא רעטייוו
 ןופ ןגױצעגסױרַא ןיש טָאה רע .עּפורגיז'ר רעד ןופ טזָאלעג ךיז טָאה'ס רָאנ
 -רעד .ןעשוהי טימ ןפסוי עירעטלַאהכוב ןיא ךיז וצ ןעמונעגניײירַא ןוא עיּפילָאװָאנ
 ,ץוש-קרעוו ןשידיי ַא ךרוד ןליופַאב ריא ייז ןבָאה ,ָאד זיא עקוא זַא ,ךיז טסוװ
 .שעל רעד ןופ ןעמוקַאבסױרַא ייז וצ ןעז ךיז לָאז יז זַא

 .טייצ עטסכעה יד ןעוועג זיא סע
 סָאװ ,ןליוק ףיא לרעלעק ַא ןיא ,ןטסימניא טשינ יו ,טעװעטַארעגּפָא ךיז

 ךָאנ עקוא טָאה ,אנשעל ףױא הריד רעד רעטנוא ןענופעג לַאפוצ יּפ לע ךיז טָאה
 ַא ןרָאװעג טציא זיא סָאװ ,ךיק-סקלָאפ רעד ןיא טעברַאעג רעטייו עיצקַא רעד
 ,ןשטנעמ יד .המיא ןוא טײקמַאזנייא רַאפ ןעגנַאגעגסױא שממ טרָאד זיא יז .ךיק-ּפָאש
 קעװַא עיצקַא רעד ךָאנ ןענעז ,שינעטלעהַאב ןיא ןסעזעג זיא יז עכלעװ טימ
 וצ ןשטנעמ עטעװעטַארעג ערעדנַא טצעזַאב ןבָאה הריד יד .ןּפָאש ענעדישרַאפ ןיא
 .טַאהעג טשינ תוכייש םוש ןייק טָאה עקוא עכלעוו

 ןעו .רענעלק לָאמַאסָאװ ןרָאװעג גָאט רעד זיא עיצקַא רעד תעשב ןיוש
 .טסברַאה רעד ןלַאפעגוצ לָאמַאטימ זיא ,טלעטשעגּפָא ךיז ןבָאה סעדַאקָאלב יד
 טשרע טָאה ןעמ .ןעזעג טשינ ּפָאש ןיא ןעמ טָאה גנַאגרעביא םעניורב-דלָאג םעד
 ןטנװַא עירפ יד ןופ תוכשח יד טליפרעד ,טלעק יד ןוא ןגער םעד ןעמונעגרָאװ
 טלײצרעד .ּפמָאל ַא ייב טעברַאעג גָאטײב ךיוא ןעמ טָאה בוטשילייש רעד ןיא
 ןעזעגוצ טָאה ןעמ סָאװ ,ןרָאװעג לוצינ זיא ןעמ ױזַאױו ,רערעדנַא רעד ענייא
 .עיצקַא רעיינ ַא ןגעוו טדערעג ָאד ןעמ טָאה געט רָאּפ עלַא .שוריג םעד תעשב

 ,גרעבמעל ןופ לטרַאק ַא טגנערבעג ןעקוא ןעמ טָאה גָאט ןסיוועג ַא ןיא
 .טסָאּפ רעד ףיוא ןגעלעג םישדח ייווצ טעמכ זיא סָאװ

 "וצ ףױא קעדנומ ןבירשעג טָאה -- "ךייא טמערַאברעד ןשטנעמ ערעייט.
 .לרעטסעווש ןטימ עמַאמ יד ןעמונעגוצ םיא ייב טָאה ןעמ יוװ ,םעדכַאנ סנגרָאמ

 טנעה ערעיײז ןיא סָאװ ,םינכש עטנַאקַאבמוא סעּפע וצ טעדנעװעג ךיז טָאה רע

 ןעקוא ןבעגרעביא ןלָאז ייז זַא ,יײז ןרױװשַאב ;ןביירש ןייז ןעמוקַיָא רשפא טעװ

 ױװ ,טנכערעגסיוא טָאה רע .ָאד ךָאנ יז זיא יצ ןייז עידומ םיא רעדָא ,לטרַאק סָאד

 -סױרַאפ יז ךיוא ןעמ טָאה רעמָאט ,טרעטַאלפעג ;טעברַאעג ווװװ ,טניוװעג טָאה יז

 לָאמ ייוצ .טלעו רעד ףיא טשינ םענייק רָאג ןיוש רע טָאה רעמַָאט ,"טריפעג

 ערעייט ,תונמחר טָאהה :ףײה יד ףױא סרעלטעב יד ןופ חסונ םעד טצונַאב

 .."ךייא טמערַאברעד ,ןשטנעמ
 ןעינאל טימ עיסול ןוא ..לקעדנומ -- דניק ןגיא ריא יו םותי סקילעז

 ..ָאטשינ טלעוו רעד ףיוא ןיוש ןענעז

 טימ ,טציא ,ָאד ָאי ךָאנ רע זיא יצ רעכיז ןעועג טשינ וליפַא זיא עקוא

 םיא ןעמ טקיש יו ?ףיונוצ םיא טימ ךיז ןעמ טביירש יו .רעטעּפש םישדח ייווצ

 ,טרעבקעעג רדסכ ריא ןיא ןבָאה תולאש יד ?סערדַא ןַא רַאפ סָאװ ףױא ?סעּפע

 -נעהּפַא רעמ ןעװעג טציא זיא יז .ןעניפעג טנָאקעג טשינ יז טָאה הצע ןייק רעבָא

 .געט ערעטצניפ יד ןופ טקירדרעד ןצנַאגניא ,עיצקַא רעד תעשב יװ ,קיט

 טעברַא רעד ןופ גָאט ַא ףיוא ןעײרפַאב וצ ןבעגעגנייא ךיז טַאה ןעקוא ןעוו

 םוצ רעטעברַא עיטרַאּפ ַא טימ טזָאלעגקעװַא לָאמ עטשרע סָאד ךיז טָאה יז ןוא
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 ךַאברעיױוא לחר

 רעניד רעטשרע דעד טכַאנ רעביא ןלַאפעגסױא טַאהעג ןיוש ןזיא ,ָאטעג ןלארטנעצ
 ,יינש

 רעטקירטשעג ַא ןיא ,סעציײלּפ יד רעביא ןעגנַאהעגרעבירַא לקעז-טיורב ַא טימ
 םעד ןעמיר ןשירענעמ ַַא טימ טלטרַאגעגמורַא ,ּפָאק ןפיוא עזוּפַאק רעקיציּפש
 ןעיורפ יד ןופ ענייא יו ןעזעגסיוא יז טָאה ,לטנַאמ םענערָאװעג טיירב וצ
 רעד ףיוא "סעכוישט , ןפיוקרַאפ וצ ידכ ,עיטרַאּפ רעד טימ טנַאּפשעג ןבָאה סָאװ
 רע ,ןדליג רָאּפ יד רעריפנּפורג ןשידיי םעד טלָאצעגנייא טָאה יז .טייז רעשירַא
 סעקװעלַאנ יד ֹוצ טנעַאנ ןייגכרוד טעוװ ןעמ ןעוו ,"ןסיײרּפָא ןפלעה ריא ךיז לָאז
 ןעיײר עטשרעטניה יד ןיא טלעטשעגניײרַא ךיז טָאה יז ןוא

 -סקלָאפ רעד ןעמוקעגוצ זיא עיטרַאּפ רעד וצ .גָאט רעד טעירַאש טָאה סע
 -- ןטעברַא ןעגנַאגעג ןענעז ןדיי יד ןיהוו ,עמריפ רעד ןופ ץושקרעװו רעשטייד
 .לסקַא ןפיוא סקיב רעשידָאמטלַא ןַא טימ רידנומ ןצרַאװש ַא ןיא דילַאװניא ןַא
 ,ןײרַא די ןיא רעריפ-ןפורג םעד ןופ ןעמוקַאב ,רעױט ַא ןיא ןײרַא זיא רע
 זיא סָאװ ,ךורּפשיָאדנַאמָאק ַא םעניײז לוק ַא ףױא סיוא יירש ַא ןוטעג ךָאנרעד
 רעטרעוװ-לדיז עשידיי ןוא עשטייד ,עשילוּפ עטיירדרַאפ ןופ שימעג ַא ןעװעג
 .שרַאמ ןיא טזַאלעג ךיז טָאה עיטרַאּפ יד ןוא

 רעד ןופ ןלײטּפָא ןיא ןטלַאהעג טלָאמעד ןעמ טָאה אנשעל טייז עדארג יד
 ןענעז טנעה יד ןיא סעינלעיק טימ טיילעגנוי עשידיי .רעיומ רעיינ א טימ רעדארגמוא
 ןופ טצעזעג ןבָאה עראפ ןלינק ןוא ןגרָאמירפ םעד ןופ טכיל ןטשרע ןיא ןענַאטשעג
 יז ןבָאה טנעה עטעקסארטעצ ןוא ענעלָאװשעג טלעק ראפ ,עטיור טימ .רעליימ ערעייז
 יד .סאג עטיוט יד טסעמלפעג טינש-ץינערג םעיינ א טימ :לגיצ עטיור יד טגיילעג
 ןיא טיבעג-ץלוש ןופ רעיוט םעד ייבראפ ,עיקצילעמראק ףיוא טעווערעקראפ טָאה עיטראפ
 קיטש ַא ,עיקצילעמראק ךשמה .חטש ןדליוו ןפיוא ןעמוקעגנָא ןוא עיּפילָאװָאנ ןופ גָאר
 ןעוועג טינשּפָא רעד טָא זיא קירוצ םישדח יירד ַא טימ .ףָאהנעמאז לייט ַא ,יקפילָאװָאנ
 ןעיירשעג טימ ,ןעגנאזעג עשירעלטעב טימ טשיורעג ,ָאטעג ןופ ץראה עקידנרעביפ סָאד
 : .טסוּפ ןצנאגניא ןעוועג ןסאג יד ןענעז טנייה ,סרעפיוקראפ-טיורב יד ןופ

 ןרעביא ןטערטעג עקוא טָאה םולח ןקירעיױרט א ןופ טפַאשדנאל רעד רעביא יו
 רעטשרע רעד ןיא קורדנייא רעטסקראטש ריא .קורב םעד טקעדראפ טָאה סָאװ ,יינש ןגנוי
 א ךָאנ טלָאװ יז יו .גָאט ןופ טכיל עקידנסיורד סָאד ,טפול עקידנסיורד ןעוועג זיא עגר
 .בוטש ןופ סיורא לָאמ עטשרע סָאד קנערק רעגנאל

 ,לביימש ןסאלב א ןופ הלחתה ןימ א ןוטעג טכעלפ א ךיז טָאה טימעג ריא ןיא
 -- שוריפב ץראה םייב -- גָאנ ַא ןוטעג רעבָא טָאה ףכית .ןעמעטָאּפָא ןטכייל א ןופ
 טעוועמאהראפ םיוק יו ,ףוג ןצנאג םענופ ןעלקסומ יד ןיא ןפורעגּפָא ךיז ,ליפעג טנַאקַאב א
 יװ ,ןסילפּפָא ןפמערק ןא -- ןדנעל יד ןופ ןציילפ ןעמונעג סעיינ א ייב טלָאװ טולב
 ;סעיײנ ךעלרעפעג א ןעוועג זיא ןסאג יד רעביא גָאט ןלעה ןטימניא ןענַאּפש סָאד ...ןאד
 א :ןעשטראקפיוא ךיז טנָאקעג טָאה קיטייו רעטניווועגנייא ,רעטליונקעגנייא רעד
 ..ןעשעג זיא סָאװ ,םעד ןופ קנאדעג רעראלק

 טשיוװראפ ,ןשיורעג יד ןגיוזעג טָאה לפענ רעטביטשעצ סייוו רעד ,רעמ טשינ
 טימ טכיוהאב ןוא ןשטנעמ יד ןופ רעיורט םעד ךיז ןיא טּפַאזעגנייא .ןרוטנאק עלא
 -קיכאמ ןיא -- ,עסאר רענעריורפעג ןופ ןשיומש עיורג-סיוו ןיא .ןכאז יד םיא
 ןטרעווילגראפ םעד רעביא טרעבליזעג טעמוא רעד טָאה -- סרעגנעהכָאנ עטרעביושעצ
 ףיוא יירעקיטש-לרעפ יו ,דרעפ-היוול ןופ סנקור יד ףיוא ןשוברעדעפ עסייוו יו .םֹורא
 רעמייב יד ףיוא טלזיירקעג ןארש רעד ךיז טָאה ,טכענק-היוול יד ןופ לברא ןוא טיה יד
 ענעליוהראפ ףיט א .יקפילאוואנ . ףיוא ראנימעס-רעניבאר ןופ ןסמיזעג יד ףיוא ןוא
 ןוא ןדנוצעגנָא ןרעטמאל-טָאטש א יװ -- למיה םענרעיײילב קינאטנייא ןרעטניה
 .טכיל-רעיורט סָאד ןביוא ןופ ןגיוזעג ןּוז יד טָאה גָאט ןטימניא ּפערק טימ טליהראפ

 ןטימניא טנַאּפשעג עקוא טָאה םולח ןטליּפשראפ א ןופ ןגעװ יד רעביא יו

 .ןענעקרעד טנָאקעג טשינ ייז טָאה יז ןוא ןסאג עקידייל יד

348 



 טא טאב יא 0 עט ער  עאי  .טיב 0 עלטער טשט  עטעטואי שוריג ןכָאנ

 ,סעפולס-ןפַארגעלעט יד -- טרָא רעײז ףױא ןענַאטשעג עלַא ןענעז יז
 טשינ קינייװעניא ןענעז ןשטנעמ יד רָאנ .ערעייז וקָאטש יד טימ רעזייה יד
 ןעגנַאגעגנײרַא טשינ זיא רענײק רעבָא ,ןפָא ןענַאטשעג ןענעז ןרעיוט יד .ןעוועג
 עטכַאמרַאפ טשינ ךָאנ ןָא רעמוז ןופ יד .סױרַא טשינ ייז ןופ זיא רענייק ןוא יז ןיא
 לייורעד ,עקידנענַאזש לפייה ןופ ּפעק יד רעביא טצאלגעג טױט ןבָאה רעטצנעפ
 ןופ יד רעטצנעפ יד ןופ ןעגנָאהעגסיױרא ןבָאה זייורעטרע .ןדיי עקידעבעל ךָאנ
 וצ לָאמ ןופ -- ןעגנאהראפ עטקילפעגמורַא ,ענערָאװעג ץרַאװש ןגער ןוא ביוטש
 -ניפש קיטסברַאה יוװ .תוריד עטסופ יד ןופ גוצטפול םעניא רעטַאלפ ַא ןוטעג לָאמ
 רעד ןיא ךיז ביוה א ןוטעג לָאמ וצ לָאמ ןופ ,דלעפ ןטינשעגּפָא ןַא רעביא סבעוו
 .רעכעל-רעטצנעפ עטסוּפ יד ןיא ןלַאפעגניירא קירוצ ןוא טפול

 ןטסקיניײװעניא םוצ טעוװערעקרַאפ גוצ רעד ךיז טָאה ףָאהנעמַאז ןופ גָאר םייב
 ןעװעג זיא עשנעג זיב יקּפילָאװַָאנ ןופ סאג קיטש עצנַאג סָאד .רעיוט-אטעג
 סָאװ ,טנַאװעגטעב שידיי ןסירעגפיוא ןופ ןרעדעפ עקידנעילפ טימ טציילפראפ
 ןרעדעפ עקידרעטַאלפ יד .ןעניזַאגַאמ עשטייד ןיא ָאד ןבילקעגפיוא ןרָאװעג זיא
 "ניר יד ןיא ,קורב ןופ דנַאר םייב סנפיוה ערעטכידעג ןיא ןבילקעג ךיז ןבָאה
 .ײנש ןטשרע םעד ןופ טייקסייוו רעיורג רעד טימ ךיז טשימעגפיונוצ .ןקָאטש
 תטש "ןדליוג, ןרעביא עיטראפ יד טרישראמ טָאה -- ןורא  ןַא ןָא גוצ-היוול א
 ,דנַאל-ָאטעג ןבילברַאפ טשער םענופ
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 זיא עינָאס ןיימ יו ,ןענעגרה ןלעװ ךיא טלָאװ עקשטייד  ַאזַא ,ַאזַא --
 ...רעדניק יד וצ עמַאמ ַאזַא ,בייוו ַאזַא ,עטסָאבעלַאב ַאזַא .ןעוועג

 ענייז .לױמ סרשא ןיא רעטרעװ יד ןרעה וצ ןעװעג ענדָאמ ױזַא זיא סע
 קירוצ ןוא ןטסיופ ןיא טלייבעג ךיז ןבָאה רעגניפ ערַאד ,עגנַאל יד טימ טנעה עסיורג
 ןבענ לצעט ןפיוא טרעכױרעג ןיילא ךיז טָאה סָאריּפַאּפ רענעדנוצעגנָא ןַא .טנפעעג
 קיד יד רעטניה ןגיױא עקיטכיזצרוק יד .עװַאק זָאלג םענעקנורטעג טשינ םעד
 טקנוּפ ןרַאבעזמוא ןא סעפע ףױא ןעוועג טרירטנעצנָאק ןענעז ןלירב ענעפילשעג
 טכוזעג טסיזמוא ;ןגיוא יד ןופ קילב ַא ןּפַאכפױא טוװרּפעג טסיזמוא טָאה עקוא ןוא
 .ןגָאז ריא סע לָאז רעצעמע ,טפרַאדעג ןיילַא טלָאװ יז סָאװ ,טרָאװ סָאד ךיז ןיא

 ןרעטניה ןופ ןעמוקעגריפַא ,סעּפע ןיא טנָאמרעד יו ךיז רע טָאה םיצולּפ
 ןופ לדעלפוש ַא טנפעעג ,עלעסילש ַא ענעשעק ןופ סױרַא םענ ַא ןוטעג ,שיטביירש
 ,ָאנד-לּפָאט םעד ריא רַאפ טקעלּפטנַא ןוא סעקעט רָאּפ ַא ןעמונעגסױרַא ,קנַאש-טנַאװ
 ןטפעה עָאלב ייווצ קיניײװעניא ןופ טּפעלשעגסיױרא

 .ּפָאש-רעטשרעב ןופ טנייה ןגָארט וצ טכַארבעג סָאד טָאה לאומש --
 עקסרעי-ָאטנעיװש ףיא .ןעמענוצ סע טעװ ןוא שרעה ןעמוק טעװ טכאנראפ
 סָאװ ,סָאד ןבייררשראפ טסעו ןד .עיצקַא יד טבײרשַאב רע ןוא ווַאלסידאלוו טציז
 .עקנילבערט ןופ ןלייצרעד ענעפָאלטנַא יד

 ?ךיא --
 טימ טקיטעטשַאב רע טָאה -- ןעמוקעג טסיב סָאװ ,טוג ,וד יאדווא --

 סָאד יצ ,ןסיוו וצ ןעוװעג רעוש זיא סע סָאװ ,טײקכעלכַאז רעקיטליגכיילג ןימ ַא
 ריא ףױא רעדָא ,בולקיז'ר ןראפ טעברא רעקיטפנוקוצ ריא ףיוא ךיז טיצַאב
 ךוז ַא ,ןגױא עקיטכיזצרוק יד ןיא ןקוקנײרַא טוװרּפעג יז טָאה רעדיוװ .ןיילַא
 טלמעד םיא יז טָאה סָאװראפ .לָאמַא ןופ ןגערפ עקידתונשקע סָאד ייז ןיא ןוטעג
 םעד ןופ טכַארטעג יז טָאה לָאמ לפיו ?זמר ןטסדנימ ןטימ טרעפטנעעג טשינ
 רעמָאט ,ןסיו טשינ רע לָאז יאמלה -- הטרח טַאהעג ,תונכס ןופ ןטונימ יד ןיא
 עינָאס זַא ,ךָאנ טסוװעג טשינ טלמעד וליפַא טָאה יז .םוא עדיב ייז ןעמוק
 .ָאטשינ זיא
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 ךַאברעיױא לחר

 .לָאמבײק ןיוש ןגָאז טשינ סָאד םיא יז טעװ טציא ןוא סָאד יז טסייו טציא

 .ָאטשינ זיא ענעי לייוו ,ןרָאװעג רע זיא רענעטיברַאפ ַא יװ
 .טעניבַאק ןיא טּפַאלקעגנָא טָאה עטמַאַאב יד ןופ רענייא
 רשא טָאה -- ןדער ריד טימ ךָאנ ליו ךיא ,ןעמוק ךָאנ טזומ וד --

 .ןענעגעזעג טלָאװעג ךיז טָאה עקוא ןעו ,טגָאזעג
 .רעדניק יד ןעז ךָאנ לי ךיא .ןייגקירוצ ןרַאפ ןעמוקוצ ךָאנ לעװ ךיא --
 -ןגרָאמירפ רעד ןיש ךיז טָאה ,ןינב-עיצַאזיװָארּפַא ןופ סױרַא זיא יז ןעוו

 .טצעזעג טַאהעג לּפענ
 טקישעגטימ ,רעמיצ ַא ןגעוו טמַא-הריד ןיא ווירב ַא ןבעגעג ריא טָאה רשא

 .געו םעד ריא ןזייו וצ רַאטערקעס םעד
 עיינ טלעטשעגנייא ךיז ןבָאה ָאטעג םעיינ ןיא זַא ,טקרעמַאב טָאה עקוא

 קידנעייגכרוד טשינ טנעקעג ןעמ טָאה ןרעלעק ןוא רעמעדױב רעביא .םיגהנמ
 .והילא טימ לאונמע ןסעזעג זיא סע וװ .ּפָאש-רעטשרעב םוצ ןעמוקנָא ,ךַאװ ןייק
 לשיט ַא טלעטשעגפיוא ןזעװעג זיא רעמעדױב-סגנַאגכרוד יד ןופ םענייא ףיוא
 גױא ענעעזעגמוא .ןפיוקרַאפ םוצ טיורב ןעלטרעפ ,סעקנירַאכַאס ,ןסָאריּפַאּפ טימ
 ןזיװַאב ךיז טָאה שטייד א סעּפע ביוא ןוא גנַאגכרוד םעד סיואגנעל טכַאװעג ןבָאה
 .טייק-רעזייה רעצנַאג רעד רעביא ןפָאלעג לַאנגיס-םרַאלַא ןַא זיא ,הביבס רעד ןיא
 .קירוצ טעװערעקראפ ןוא רעױמ-ץענערג רעד זיב ןעגנאגרעד זױלב זיא עקוא
 -קעווא ךיז טָאה יז .ּפָאשךטשרעב ןיא ךוזַאב םעד רעטעּפש ףיוא טגײלעגּפַא
 ןופ רעכעליסגנַאגכרוד יד רעביא ןעמוקסיױרַא ןכָאנ .קע ןטייוצ ןיא טזָאלעג
 רעטייו ןוא סעקוועלאנ יד ךרוד ןפָאלעגכרודא לענש יז זיא ,סַאג-רענ ַאקשיצנארפ
 ךיז ןבָאה סע ווו ,ןינב םוצ זיב ןעמוקעגנָא ןרעיוטירעטניה ןוא רעכעל ררוד
 רעינישזניא ןטנַאקַאב ַא ןפָארטעג יז טָאה לײטּפָא-הריד ןיא .ןטמַא עלַא ןענופעג
 .קָאלב-קינָאה ןיא ץַאלּפ ַא טלייטעגוצ ןעמוקַאב ףכית ןוא
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 עדייב עריא טימ ןעמַאזוצ טעװעטארעגּפָא ךיז טָאה סָאװ ,לדניּפש הנח ןירערעל יד
 יז ןבָאה ,ערעדנא יד ענייא טנעקרעד .ןריּפַאּפ סעּפע ייב ןסעזעג ךיוא ָאד זיא ,ךעלעדיימ
 רעטנענ םעד ראפ ךיז ןבָאה ייז םגה .ייווצ רעטסעווש יו טשוקעצ ןוא ןעמונעגמורא ךיז
 -פיוא רענעי ויא ,ןענַאמטוג דעמאל וצ טגערפעגנָא ךיז טָאה עקוא ןעוו .טרבחעג טשינ
 ןופ ןביוהעגפיוא יז שממ ,סמערָא יד ןיא יז סיר א ןוטעג ,טרָא ןייז ןופ ןעגנורּפשעג
 רע .ּפָאק ןרעביא טעלגעג ןוא יז טשוקעג טייקיצראה רעכעלרעטָאפ טימ ;דרע רעד
 ףיוא יז טעז רע סָאװ ,ןופרעד טרירעג ןעוועג ךָאד ןוא ָאד זיא יז זא ,טרעהעג טַאהעג טָאה
 .טלעוו רעד ףױא עקידעבעל א תמא ןא

 זיא ,עזייר רעטייוו א ןופ ןעמוקעגקירוצ טלָאװ ןעמ יו ,ךיז ןסירגאב סָאד ךיוא
 טקורעגפיונוצ ךיז ןעמ טָאה ָאטעג םעיינ ןיא .גהנמ רעיינ ןימ אזא ןעוועג סיוא ט
 .ןיילא טשינ ןגארטעג ןעמ טָאה ,ןבעל ןבילבעג זיא ןעמ יאמלה השוב יד ,רעטנ

 יאצומ .ךאז ענדָאמ א ענייא ךָאנ טסוװרעד רעטעּפש עקוא ךיז טָאה ןרשא ןופ
 דיי א רענייא ןעמוקעג םיא וצ זיא ,ענשעל ףיוא ,עדַאקָאלב-באגוצ רענעי ךָאנ ,רופיכ םוי
 ןייז לָאז סע רעטרעדנוהפניפ א שיט ןפיוא טגיילעגקעווא ,ץיוואראה ןעמָאנ ןטימ
 טזָאלעצ טַאהעג טָאה רעצימע .ץאלפ-גאלשמוא םעד ןופ ןעקוא ןפיוקוצסיוא רעייטשוצ
 ..עטּפַאכעג יד ןשיװצ ךיז טניפעג יז זא ,גנאלק א

 א רעד וצ תוכייש א ץיוואראה ךיוא טַאה אמתסמ זא ,ןענַאטשראפ טָאה עקוא
 -קינָאה רעד ןופ רעטייל רעד ןעוועג .עיצאזיווארפא ןיא טעבראעג טָאה רע ךיוא .עּפורג
 . ערד .קירבאפ רעד וצ ןביירשוצ ןעקוא טעװ ןעמ זא ,ןסָאלשאב טָאה ןעמ .קירבאפ
 ."ףעש , ריא ןייז טעװ ץיוואראה

 טשינ טציא טָאה יז .ענשעל ףױא ךיק רעד ןופ ,דמושמ םעד ןעיולב טַאטשנא

* 
 ו

 י
= 

350 



 שוריג ןכָאנ

 ןקיצנייא ןייא ןָא טייצ עגנאל אזא ןטלאהסיוא טנָאקעג יז טָאה יוזאיוו ,ןענַאטשראפ

 .דנאנא וצ טוג ןעוועג טציא ןענעז ָאטעג ןיא ןשטנעמ יד .ןשטנעמ ןרעטנענ

 .ריפ טימ רע טָאה טניױוװעג רעבָא ,רעדניק ייוצ טימ ןבילבעג זיא רטא
 ,לדיימ ןייז ּפָאש ַא ןופ ןריפ וצ טכַארבעג טָאה עקשימ רעקירעי-קיצנַאװצ רעד
 ןעמוקעג זיא עטוג עקירָאינצכעז יד ךיוא ןוא ןרעטלע יד ןָא ןבילבעג זיא סָאװ
 רע .ןסרוק-עיזַאנמיג עמייהעג יד ןופ רבח ַא טימ סעדַאקָאלב יד ךָאנ ןטַאט םוצ
 .עקוװצַאלּפ א ףיױא ןײלַא רענייא טעװעטַארעגּפָא ךיז טָאה

 טוװרּפעג רשא טָאה ,טרַאװנגעק סעקוא ןיא ,עגנוי טימ טלגנירעגמורַא
 .ןבעגעגנייא קירעביא טשינ םיא ךיז טָאה סָאד רעבָא ,םינפ רעיירפ א שיט םייב ןזייוו
 עגר ןייק ףיוא ,ךוטשיט ןטנַאקאב ןטימ שיט םייב ,בוטש ןיא ָאד טָאה עקוא ךיוא
 ןקעלוי ןופ ןגױא עקידנטכױל יד ןגעוו ,ןעינָאס ןגעװ ןסעגרַאפ טנָאקעג טשינ
 ןעמַאמ רעד ןיא ןטָארעג ןעוװעג זיא סָאװ ,רעפיטש םעד ןוא זובָאל םעד

 -םערַאװ רעד רעביא טייקכעלטימעג ַא ןופ ךיוה ַא ןגעלעג ךיוא זיא ךָאד ןוא
 ןענעז ןטעב עטעברַאפ יד ףיא .בוטש רעטמיורעגוצ לַאמרָאנ ,רעטצייהעגסיוא
 ךעלדיימ יד .סעקשַאי עטצוּפרַאפ ךעלעשזיר עניילק טימ ,עסייוו קידלכעּפ ןגעלעג
 ,קַאינשיו לשעלפ ַא שיט םוצ טגנַאלרעד ,סעקטַאל טלגערּפעג ךיק ןיא ןבָאה
 .טסַאג םעד בילוצ טּפעלשעגסױרַא וווצעגרע ןופ ןבָאה ייז סָאװ

 טקנעדעג -- טכַארטעג עקרוא טָאה -- ?הכונח ייב ןטלַאה ןיוש לָאז --
 ?ןכַאז עכלעזַא ןגעוו ָאד ךָאנ ןעמ

 קַאינשיו םעד ץוח ַא רשא טָאה -- !המקנ ַא ןבעלרעד לָאז ןעמ !םייחל --
 .טיואקא לזעלג ַא ךיוא ןסע ןרַאפ ךיז ןיא ןסָאגעגנײרַא

 ןוט גערפ ַא טלָאװעג יז טָאה -- ?רעקנירט ַאזַא ןרָאװעג וטזיב ןעוו ןופ
 יד טצונעגסיוא טָאה עטוג יװ ,טקרעמַאב טָאה יז .ןטלַאהעגנייא ךיז טָאה ןוא
 ןפנָארב לשעלפ סָאד שיט ןופ טמױרעגּפָארַא לענש ןוא טייהנגעלעג עטשרע

 זיא טיורק ןוא לּפָאטרַאק לסיש ַא ,ןטעלטָאקדרעפ ןסעגעג טָאה ןעמ
 עפש יד .טלָאװעג טָאה רע לפיוו ןעמונעג טָאה רעדעי ןוא שיט ןפיוא ןענַאטשעג
 רעד טימ גָאט ןדעי ןעגנַאגעג ץלַא ךָאנ זיא סָאװ ,ןקעטעימ ןופ טמַאטשעג טָאה
 ךיז טָאה סע סָאװ ,טכַארבעגמײהַא טָאה ןוא טייז רעשירַא רעד ףיוא עקווװצַאלּפ
 -עגוצ ןעװעג ןענעז ךעלדיימ עדיב טימ עקשימ .ןעלגומשכרודַא טזָאלעג רָאנ
 .קָאלב-עיצַאזיװָארּפַא םוצ ןבירש

 יורַאב ַא ,עטגיוועגנייא ןַא ,רעקוצ טימ יײט עתמא זָאלג ַא ןעקנורטעגּפָא
 . ַא ןיא שיט ןכָאנ עלייו א ךָאנ ןסעזעג עקוא זיא ,טייקטנעָאנ סרשא ןופ עטקיא
 .לוטש ןעמעװקַאב

 עקיטפנוקוצ סרשא .טכיזעג ריא ףיוא ןזיווַאב ךיז טָאה טייקכעלטרעצ  ַא
 יעגּפָארַא ריא ןבָאה ּפעצ עגנַאל ,עדנָאלב יד .טיקניש ַא שממ ןעוועג זיא רונש
 ירַאפ .,טכַארטרַאפ .עקטסיזַאנמיג רעשילוּפ ַא ייב יו ,עציײלּפ רעד רעביא ןעגנַאה
 רעבָא .סעיו עלעקנוט ,עגנַאל רעטנוא ןופ ןגיוא עיױלב יד טקוקעג ןבָאה טמולח
 לכיימש רענעדנובעגפיוא ןַא .ןגיוא יד טָא ןיא ןעוועג קיטייצכיילג זיא סעּפע ךָאנ
 טקוק עקשימ רעפייטש ,רעטסיירדמוא רעד יו ,ןעזעג טַאה עקוא .קילג ןפיט ןופ
 ַא ןוא -- רעטָאפ רעד יו -- ןלירב ענייז רעטניה ןופ טייצ וצ טייצ ןופ ריא וצ
 טבעװעג ךיז טָאה ייוצ יד ןשיװצ .םינפ ןייז רעביא ךרודַא טפיול טײקסַאלב
 .ףושיכ רעסיורג רעד

 רעקיצניו ,רעכעליירפ ,רעיירפ יו סעּפע ןזעועג זיא לרָאּפ עטייווצ סָאד

 זיא טייקנייש ריא .רעטָאפ םוצ ךעלנע לסיבַא ןעוועג זיא עטוג ךיוא .טנַאּפשעג
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 ךַאברעױא לחר

 ,עמַאמ השעמ ןטלַאהעג ךיז טָאה יז .עביל יד ךיוא ןוא ןליוהרַאפ רעמ ןזעװעג
 .בוטש ןיא רעטסשידניק עמַאס רעד ןעװעג ןיא רוחב ריא .עטסָאבעלַאב

 ןעגנַאגעגנָא יוזא ןעקוא ןיא טייקילעפרעװש יד ,טײקירעװש יד אקווד רָאנ
 ךיוא יוװ ,טליפעג טָאה יז .דצ סנטאט ןופ ָאד רעדניק יד ןיא ןזעוװעג זיא סָאװ סָאד
 ,רעלופ ,רעוויסנעטניא טרעװ ץלא יװ .ןוורעזער ענעטלַאהַאב ּפָא ךיז ןפור ריא ןיא
 וצ סָאװ עגנוי יד טָא טגָאזעגרעטנוא טָאה המכח עטסוװאבמוא עפיט א .,רעלופניז
 ערעייז ןענַאטשעגנָא יוזא זיא סָאװ ,עביל רעד ןיא טרעמַאלקעג ךיז ןבָאה ייז .ןוט
 ערעקרַאטש ַא -- עביל יד .ערעיײז ןרָאי עקידגנילירפ יד ,רעמינּפ עקידגנילירפ
 ..הנכס-טיוט ןופ ערעקראטש א .טױט ןופ

 רעביא ,ןצימע ךיז ןבענ טַאהעג טָאה ןעמ ןעוו ,רערעװש ךָאנ ןעוועג זיא רשפא
 ָאד ךיז טָאה ןעמ .ןיז א טַאהעג סָאד ךיוא טָאה ךָאד ,טרעטיצעג טָאה ןעמ ןעמעוו
 ןגעקטנא ןטסכעלשטנעמ עמאס ןופ גנוטסעפ א -- ןרעדנא ןיא סנייא טרעמאלקעגנייא
 ...דרָאמ

 ןוא ןייא ןקיזָאד םעד ,גנילירפ ןקיצניא םעד ןסינעג ייז ןליו רשפא ןוא
 טעוו טפנוקוצ ןייק ןוא ךשמה ןייק לייוו ,ןבעגעג ייז זיא סָאװ ,טסבראה ןקיצנייא
 .טייקכעלקריוו יד ןצראה ןיא ןוטעג ךָאטש א טָאה -- ! ןייז טשינ

 טַאה -- ןביילברַאפ ייז שטָאכ ןלָאז ,ןעװעטַאר ןיוש ךיז ייז שטָאכ ןלָאז --
 .רעדניק סרשא ןוא סעינָאס טשטנעבעג ןערב ןכעלרעטומ א טימ עקוא

 רעד ןופ טלעטשעגפיוא רשא ךיז טָאה -- ןייג ןיוש וטזומ ,ןייג ביוא --
 ןרעדנַא ןכָאנ סָאריּפַאּפ ןייא טרעכױרעג ןוא ןסעזעג זיא רע וװ ,לוטש רעטייווצ

 שרעדנַא ץנַאג סַאג יד ןיוש טָאה ,ןסיורד ןיא ןעמוקעגסרַא ןענעז ייז ןעוו
 ,ןצוועג טשינ ָאטעג ןיא טציא ןענעז ןשטייד ןייק .ירפרעדניא יוװ .ןעזעגסיוא
 ןױש ךיז טָאה רעלטעב א וליפא .לדנַאװ-לדנַאה א ,שיױר א טשרעהעג טָאה סע
 -עשנעג ןופ גָאר ןפיוא ןענַאטשעג ;שוריג ןרַאפ יווװ ,ווצעגרע ןופ טכוזעגּפָא
 ןענָאגַאװ יד ןופ רעגַאלש םעיינ םעד ןעגנוזעג ןוא ףַאהנעמַאז

 טרָאד עקנילבערט,
 .."טרָא עקילײה סָאד ןדיי עלא ראפ

 טָאה םלוע רעד ןוא ַאגנַאט ןקירעױרט ַא ןופ ןוגינ ןטימ ןגיוצעגסיוא רע טָאה
 .תועבטמ עלעקשוּפ ןיא ןפרָאװעג םיא

 זיב טריפעגכרוד יז טָאה ןוא םעֹרָא ןרעטנוא ןעקוא ןעמונעגנָא טָאה רשא
 שזַאשקיר א טלָאצַאב ,סעשקיר רָאּפ א ןענַאטשעג ןענעז סע וװ ,ץאלפ םעד וצ
 .ןעוועג ךעלגעמ סָאד ךיוא זיא טכאנראפ .אנשעל ףיוא ןריפּפָא יז לָאז רע

 טָאה ןענעגעזעג םייב טשרע ,געוו לקיטש סָאד ןגיושעג עדייב ןבָאה יז
 טנַאה יד טעלג א ןוטעג ,רעזעלג ענייז רעטניה ןופ ריא ןיא טקוקעגנייא רשא ךיז
 .סעינָאלד יד ןיא ןעמונעג טָאה רע סָאװ ,עריא

 .ריא וצ טגָאזעג רעדיוו רע .טָאה -- ָאד טסיב וד סָאװ טוג ---
 -סברַאה רעד ןלַאפעגוצ לענש זיא הטש ןדליו ןרעביא ןוא ָאטעג ןרעביא

 .טנקלָאװרַאפ ןעװעג זיא למיה רעד ןוא ןעגנַאגרַאפ ןיוש זיא ןוז יד .טנווָא רעקיט
 -ערַאמּכ םענעילב ןיא ךיז טָאה ,שעל רעד ףיוא ןעמוקעגנָא ,רעבָא זיא עקוא ןעוו
 סעשעצ ןופ קילב א יװ -- ,טָאה סע ןכלעוו ךרוד ,לטלעּפש לָאמש א טנפעעג קעד
 .טייקיולב למיוז ַא טנײשעגכרודַא -- ןגיוא

 ןעוװעג טציא זיא ןעקוא רעבָא ,טסָארפ ַא טכַאניב ףיוא ןעמונעג טָאה סע
 .ןצרַאה ןפיוא רעגנירג לסיבַא .ירפרעדניא יו ,רעמערַאװ ליפ

 יפ טי שנ



 סובמעראד-םיובלע היה

 ךעלעפאטראק יד
 (ָאטעג רעװעשראוו ןיא געט'סגנולדױסױא יז ןופ)

 טקוק ןוא ענעדירפוצ ַא עגָאלדָאּפ רעד ףױא טציז עלהכרב עקירעי-ריפ =
 ,ענכָארד יד טייקיטכיזרָאפ רעטסנרע טימ טלייש ביילךרהא רעטעפ ריא יו
 -יל ַא ןיא ייז ןענופעג :טקילגעג םיא טָאה סע .ךעלעּפָאטרַאק ענעּפמורשעגנייא
 עינעלדעשיוו ַא ךָאנ ,הריד רעקידתונכש ,רעקיד

 לַאזקָאװ-חרזמ ןפיוא ןליוק א ייב טעברא ,לאפר ,רעטָאפ סעלהכרב
 .דניק ןוא בייו ןייז ךױא טציש סָאװ ,זייווסיוא ןטוג ַא רע טָאה רעבירעד ןוא

 ןגעק שינעגייצ א ,עלעקעז ןטנוויל א ןיא ,לזדלעה ןפיוא טגָארט עלהכרב
 סָאד ןזוומ ייז ןעוו ,קיאורמוא רעיײז ןרעטלע עריא ןענעז ךָאד .עיצַאטרָאּפעד
 רעד טסיירעצ עװַאלבָא ןא תעשב זא ,טפערט סע .בוטש ןיא ןזָאלרעביא דניק
 ןקישרַאפ םוצ ייר רעד ןיא ןלעטש ךיז טסייה ןוא טנעמוקָאד םעד שטייד

 -יינש ַא ןיא טרָא ןַא ןבייל-ןרהא רַאפ ןגרָאזַאב ןייג רעבָא ייז ןזומ לָאמ סָאד
 קיצרעפ רַאפ עיצקַאזנַארט יד ןריפוצכרודַא טגָאזעגוצ טָאה רעכַאמ ַא .ּפָאש-רעד
 .טעברַא רעד ןופ גָאט ןייא ףױא טײרפַאב םעד בילוצ ךיז טָאה לאפר .רַאלָאד-דלָאג

 םעד .ןעמוקקירוצ לענש ןלָאז ייז טעב ,ןרעטלע יד וצ ךיז טעילוט עלהכרב
 ןופ רעיױרט ןצנַאג םעד ןבָאה למינּפ ןסַאלב םעניא ןגיױא עפיט ,עניורב סדניק
 .םוקמוא ןרַאפ ארומ עוויטקניטסניא ןוא טייקפייר עקיטייצירפ יד ,ָאטעג

 א טימ .זייווסיוא ןופ טייקיטכיוו יד טסייו יז .רָאי ריפ טלַא זיא עלהכרב
 .טעידערבעג ךעלדנעטשרַאפמוא ןוא ףָאלש ןיא טניױועג יז טָאה רעירפ טכַאנ
 ןריולרַאפ בָאה ךיא, :ןעיירש ןבױהעגנָא ןוא טצעזעגפיוא ךיז יז טָאה םיצולּפ
 ! זייווסיוא רעד ָאטשינ !ןקישרַאפ ךימ טעװ ןעמ ,זייווסיוא ןיימ

 זייװסיוא רעד זַא ,ןזיועג ןוא טקיאורַאב יז טָאה ,רעטומ יא ,האל ןעוו ןוא
 -נייא ןרעטנוא ןבילבעג וי טרעטיצעג ץלַא ךָאנ יז טָאה ,לזדלעה ןפיוא ָאד זיא
 ןטלַאהעגוצ טסעפ יז טָאה ךעלעטנעה ענבָארד יד טימ .םולח ןטכעלש ןופ קורד
 ןפָאלשעגנייא רעװש ,רעטומ רעד וצ עטעילוטעגוצ ַא ןוא עלעקעז סָאד

 ענױרב יד ןרעטש ןופ קעװַא טרַאש ,סקיטעמוא ןַא דניק סָאד טייטש טציא
 ךעלדנח עלא טימ ךיז טעב ןוא ךעלעגייא יד ףױא ּפָארא ריא ןלַאפ סָאװ ,ןקָאל
 יו ךיז ךיא קערש ןיילא ,קירוצ דלַאב טמוק, :רָאי ריפ עריא ןופ

 טדניושרַאפ ןוא דיי ַא ךרודַא טפיול טייצ וצ טייצ ןופ .טסֹוּפ ןענעז ןסַאג יד
 .רעיוט ַא ןיא דלַאב

 .טנעה יד ןיא ןזייוסיוא יד טיירג ןטלַאה ייז .לענש ןזײרּפש ןהאל טימ לאפר
 רעד ףיֹוא ןייז ןלעװ ייז ןוא טונימ רָאּפ א ךָאנ .סאג עדראווט יד ןיוש זיא טָא
 .עטסָארּפ
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 סובמערָאד--םיובלע היח

 ןפיול ןדיי .תולוק עשישטייד ,ןסָאש ןופ ךליהּפָא ןַא ,יירעפייפ ַא -- םעצולּפ
 .ףייה ןיא טדניוװשרַאפ ןעמ ,ךעלקעּפ ןוא קעּפ קעװַא טפרַאו ןעמ

 א לענש ףיוא ןעניפעג ןוא ףױה א ןיא ןיירא ןפיול ןרעטלע סעלהכרב ךיוא
 ןטספיט םעניא ךיז ןקעטשרַאפ ייז .סנטסַאק עקידייל ,עטלַא ןשיװצ שינעטלעהַאב
 -עצ ןופ גנַאלקּפָא ןַא ,יירעסיש ַא םורַא ןוא םורַא ןעמ טרעה ןיוש ןוא לקניוו
 ,ןליוק ןופ שטשיװסעג ַא ,סעיזולַאשז ענעסירעצ ןופ ץלירגעג ַא ,זָאלג ןכַארב
 .ענעפָארטעג ןופ רעמָאיעג ןוא ןייוועג-רעדניק טימ טשימעגסיוא

 האל ךיז וצ טעילוטעגוצ ןציז ,קנַאדעג ןדעי ןופ טקידיײלעגסױא יװ ,ּפמעט
 .ןלאפר טימ

 ןוא רעקיצניא רעד טציא טרעװ רעהעג רעד .ןהעש יו ךיז ןעיצ סעגר יד
 .שוח רעטסקיטכיוו

 .סיפ עקידנעייג רעטרעדנוה ,רעטרעדנוה
 .ףוס ַא ןָא ,ךיז טכַאד ,שינעיײיג ַא
 סָאד ןרעה ענעטלַאהַאב יד זַא ,ליטש ױזַא .ליטש רעדיו טרעוו'ס רעבָא

 - ןפיילש עכעלקיטייו יד ןוא טולב ןופ שיורעג םעד ןוא ץרַאה ןופ ןּפַאלק עביוט
 .סנטסַאק יד רעטניה ןופ סיורא ייז ןכירק ,ץעק יוװ ,קיטכיזרָאפ
 ןשיוצ ןוא סעזילַאװ ,סעקאמולט ,קעּפ .ןסַאג עקידהמיא ,ענעברָאטשעגסױא

 ןטָאשעצ ןופ ץלירגעג ַא -- סיפ יד רעטנוא .ןשטנעמ עטעגרהרעד סָאװ רָאנ יז
 ףרעטש סלאפר ןופ טצעז סייוש רעטלַאק ַא .זָאלג

 "!רעלענש ,דניק סָאד ,דניק סָאד -- סא רע טפור -- !םײהַא קירוצ,
 ַא ,יורפ א :םישובלמ עטקיטולברַאפ ךעלגרעב סיוא ןדיימ ןוא ןפיול יז

 -- רעטיַױו לסיב ַא ,ךיוב םייב טנעה יד טימ ענעגיובעגנייא ןַא ,עטרַאטשרַאפ
 ןכליה ןדייב ייז ןופ טירט יד זיולב .ליטש .טלַאפסַא םוצ םינּפ ןטימ דניק ןיילק ַא
 ןפערט דניק סָאד שטָאכ ןלָאז יז !עלהכרב .םורא םעד ןיא קידוועקערש ּפָא
 ! םייהרעדניא

 טרעווילג ץלא ,םעטָא םעד ןייא טלַאה ץלא .ףָאהנעמַאז ,ַאקצילעמרַאק ,ָאנשעל
 רעזייה עקיקָאטש יד ןופ ןסמיזג יד זיב ךיז טגָארט סָאװ ,יירשעג ןביוט ןיא
 ,ליורג ןצנַאג ןייז ןיא ןעגנעה טביילב ןוא

 .םייהרעדניא ןייז ייז ןלעוװו דלַאב ,עקסרעי .ווש ,סעקװעלַאנ

 עריא .יורפ עגנוי ענעגיױצעגסיא ןַא ,רַאוטָארט ןפיוא ,סַאג ןופ גָאר םייב
 .טולב ןיא ןעקנוטעגנייא -- םינּפ ןסייו ןקיטכערּפ םורא רָאה עצרַאװש

 וצ ,ןשטנעמ טימ גוצ רעגנַאל ַא -- רעױמיָאטעג רעד ןבענ ,סַאג ףוס םייב
 ןטנַאיצילָאּפ עשידיי ןוא רעניאַארקוא ,ןשטייד ןופ ןטיהעג ,טיירב רעד ןיא ריפ

 .ןעניווו ייז וװ זיוה םענופ רעױט ןיא ןפיולוצניירא טגנילעג ןהאל טימ ןלאפר
 ַא ,ףיוה ןטימ ןיא עפורג ערעסערג ַא :ןּפורג ייוצ ןיא םינכש עלַא ףיוה ןפיוא
 .ןשטייד ייווצ ,ןטנַאיצילָאּפ עשידיי עכעלטע .טנַאװ רעד ייב -- עניילק

 עלָאמש עריא ףױא קַאזקור ַא טימ עלהכרב -- עפורג רעניילק רעד ןיא
 עריא טימ ןסקַאװרעד ױזַא ,םוטש .סַאלב ,ךעלגעווַאבמוא טייטש יז .ךעלעסקַא
 !רָאי ריפ

 .ריא ןבענ ןרעטלע יד ןענעז ןיוש
 בײל ןרהַא -- עלהכרב ליטש טעשטּפעש -- ןביילב סָאװ יד ןופ ןיב ךיא,

 רערעסערג רעד ןיא ןענַאטשעג םיא טימ ןיב'כ ןעוו ,ןפיולרעהא ןסייהעג רימ טָאה
 "ָ!ןבייל ןרהַא טעװעטַאר .טקרעמַאב טשינ טָאה שטייד רעד .עּפורג

 "!ָ!ֹפּפַא ,ןרישרַאמ, :לעפַאב ַא טלַאפ טנעמָאמ םעד ןיא
 .יירשעג ןליטש טימ לופ ,טנפעעצ טיירב ןענעז ןגיוא סעלהכרב
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 ךעלעפָאטרַאק יד
 5,412: יי יי:

 עניד סָאד ,טרעקעגסיוא עגָאלדָאּפ יד .טייקלקנוט ַא טרעױה בוטש ןיא
 לכיקיָאטעג ענרעזײיא סָאד .לטסעק-טסימ ןיא -- ךעלעפָאטרַאק יד ןופ ץכעלָאש
 .ךעלעּפָאטרַאק עטמותירַאפ ענבָארד ,סינ יװ ,עטלײשעגּפָא יד לּפעט ַא ןיא .טלַאק --

 -ױַאפ ,רעטרעגָאמעגסױא ןַא ,לאפר .סיֹוש סרעטומ רעד ףיױא טנייוו עלהכרב
 רעטיצ ַא ךרודַא טפױל םינּפ לעג ןייז רעביא .לּפעק סדניק םעד טעלג ,רעטשואי
 ,רעטיצ ַא ךָאנ

 יד ןסע טשינ ליװ ךיא ?ןביל-רהא טימ ןוט ייז ןלעװ סָאװ ,ימַאמ
 ?ןענייוו ךעלעּפָאטרַאק יד ? טסרעה -- ,ךעלעּפָאטראק

 :טרעמָאי ןוא יורפ ערַאד ,עניילק ַא םורַא טפיױל ףיוה ןקידיל ןרעביא
 *! עלעקרעס ,טציא וטסיב ווו ,בלַאװש ןיימ ,ישעקרעס,

 עלַא ןופ טרַאּפש .רעױט ןוא ריט ךרוד טרַאּפש דחּפ רעכעלפיירגַאבמוא ןַא
 גנע זיא טלעװ יד .רעמַאזױרג ןֹוא רענעלָאװשעג לָאמ ַא סָאװ טרעװ ,זױה ןטייז
 .טקיטש ןוא

 ןכרוד ןיירַא עילָאװַאּפ ךיז טרַאש ןגרָאמירפ רעקנַארק ,רעטרעטיײארַאפ  ַא
 .רעטצנעפ

 ,דניק סָאד .םעֹרָא סרעטומ רעד רעטנוא ןבָארגעגנײא זיא לּפעק סעלהכרב
 .טיירג ,ןָאטעגסױא טשינ טכַאנײב ךיוא טביילבראפ ,ָאטעג ןיא ןדיי עלא יװ יוזא

 -רַאפ ,ןפלָאהַאבמוא סיוא טעז רע .טעברַא רעד וצ קעװַא דלַאב טעװ לאפר
 סעּפע ךָאנ טלָאװעג ןוא העיסנ רעטייו ַא רַאפ ןענַאטשעג טלָאװ רע יװ ,ןריול
 .דײשּפָא ןופ טנעמָאמ ןרעווש םעד ןיא סקיטכיוו סעּפע ,ןגָאז

 ףיוה ןיא טירט עקידנרעטייורעד ענייז ןופ ךליהּפָא רעד .טגייווש רע רעבָא
 א( יה = יה יה י= = ת=  ת=  ז= = ך-= -- -= .עטגָאזרעד טשינ סָאד טגָאז

 ןפָא ןריט עלַא ןפָארטעגנָא לאפר טָאה טעברַא רעד ןופ ןעמוקקירוצ םייב
 .טסוּפ ןעוועג זיא בוטש ןייז

 .ךעלעּפָאטרַאק עטלײשעגּפָא יד -- עגָאלדָאּפ רעד ףױא לּפעט םעניא
 .טצונרַאפ טשינ ןבילבעג ייז ןענעז גנוניוו רעד ןיא ךיוא
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 ץילב ןמחנ

 ץנאע רעד

 זיא ןעוועג .יירשעג רעקידמיצולּפ סנַאפעטס טקעװעגפיוא ךימ טָאה טכַאניי
 ןָאטעג דיז ַא טָאה סָאװ ,רעצרוק ַא ןוא רעקידנעלכרַאכ ַא יירשעג ַא יע

 ןכעלגָאטײוו ןטפמעדעג ןיא ןעגנַאגעגרעביא רעטעּפש עלייו א זיא ןוא זדלאה ןיא
 א ךיג רעד ןיא ןדנוצעגנָא ןוא ןגיא יד טנפעעגפיוא בָאה ךיא ןעוו .ץכערק
 ךיא בָאה ,לקנעב ןפיוא ןבענרעד טכַאנײב ןייטש דימת טגעלפ סָאװ ,טכיל
 טמורקרַאפ ,םינּפ סַאלב ַא טימ טעב ןייז ןיא ןגעלעג זיא רע .טניירפ ןיימ ןעזרעד
 ןכיה ןיא יװ ,טלקניפעג סייה ןבָאה עטנפעעג טיירב ענייז ןגיוא יד .קערש ןופ
 רעװש ןוא ןקילב עזָאלטסוװאב טימ טיײז ןיימ ןיא טקוקעג טָאה רע .רעביפ
 :טלמרומעג רע טָאה קידמעטָא

 ןג ןקיטכיל ןיא טסור וד סָאװ ,עטקינייפרַאפ ,עקיליײה ,עניימ עמַאמ ---
 ןרעװ טכַארבעגמוא לָאז ךיא זַא ,טשינ זָאלרעד ןוא רימ רעטניה ייטש ,ןדע
 ..עקילייה ,עניימ עמַאמ .קיטייוו ש ןיא טָאּפש ןיא

 פז

 ןופ יו ,טליפעג בָאה ךיא .םזַאּפס ןפיט טימ סיורא ןענעז רעטרעוװ ענייז
 .ּפָאק ןפיוא רָאה יד ףיוא רימ ךיז לט הלי יפת רעד רעד

 ןקיאורַאב םיא טוװרּפעג ךיא בָאה -- ?ריד טימ זיא סָאװ ,ןַאפעטס --
 -ייַּב יד ןקעו ןוצ טשינ ידכ ,ןטסליטשמַא טנָאקעג בָאה ךיא רָאנ 0 קידנדער
 .בוטש רעטייוצ רעד ןיא ןפָאלשעג ןענעז עכלעוו ,רעניווו

 טקעדרַאפ ךיז טָאה רע .ןעגנַאגרעד טשינ םיא וצ רעבָא ןענעז דייר עניימ
 גנילירפ ןיוש ןעועג זיא'ס שטָאכ ,זדלַאה עמַאס םוצ זיב ערדלָאק רעד טימ
 .טלַאק ןעוועג טשינ זיא בוטש ןיא ןוא

 בָאה ךיא רָאנ ,םיא וצ טדערעג דלימ ךיא בָאה -- ןַאפעטס ,ףָאלש --
 טשינ טָאה רע .ורמוא ןייז ןליטש טשינ לעװ ךיא זַא ,ןענַאטשרַאפ קיטייצכיילג
 -וצנייא טַאהעג ארומ רע טָאה רשפא .ןפָאלש וצ קשה םוש ןייק ןזיוועגסיורא
 .תומולח ןופ רַאמשָאק ןרעווש ןיא ןרעוו ןעקנוזראפ וצ טשינ יינספיוא 5 ,ןפָאלש
 ןרעטנַאלּפסױרא ןכָאנ ןעוו ,דחּפ ןופ ליפעג סָאד טנעקעג טוג ןיילא בָאה ךיא
 רעקידנשרעהַאב רעד טימ ןעלגנַאר ךיז ךיא געלפ ,תומולה-קערש ערעוװש ןופ ךיז
 .ןרַאמשָאק עקידהרוחש-הרמ עיינ רַאּפ קידנבָאה ארומ ,טייקידרעפעלש

 טרעהעג ךיא בָאה ,רעמיצ ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ ,טייקליטש רעד ןיא
 ףױא טגנעה סָאװ ,רעגייז-לדנעּפ םעד ןופ גנַאג ןקיאור ןוא ןקיטליגכילג םעד
 סָאד ןוא עקדאלוו רעטלַא רעד ןופ ןעּפָארכ סָאד טרעהעג בָאה ךיא .טנַאװ רעד
 ענעריּפַאּפ ענעסירעצ יד רעטניה ןופ .אקסוועשזורטס יורפ רעד ןופ ץכעפייפדזָאנ
 רעטױר ַא ןסיורד ןופ ןעגנורדעגניירַא לָאמ סעדעי טָאה רעטצנעפ םייב סערָאטס
 ןרָאװעג טלסיירטעגפיוא זיא טכַאנ רעד ןופ טייקליטש יד .ןעמַאלּפ ןופ ןײשּפָא
 בָאה ךיא .טפמעקעג ץלא ךָאנ ןעמ טָאה טרָאד .עיצַאנָאטעד רעטייוו א ןופ
 ןגיל עכלעוו ,לדוד ןקנַארק םעניילק ןיימ ןגעוו ןוא ןענעלעה ןגעוו טכַארטעג
 .אקזדָארגָאװַאנ ףיוא רעקנוב ןיא ןבָארגראפ

 ענעטלעז יד ןעמוקַאב טָאה רע ,ןרָאװעג ףראש גנילצולּפ זיא קילב ןיימ

256 



 ץנַאט רעד

 ןקידנפױל א טציא ןעזעג ךיז בָאה ךיא .ןרעיױמ ןוא טנעװ ןעגנירדוצכרוד טייקיעפ
 סעפול-ןטאמאטיוא עטעיאשטראפ ןכאוו סע וו ,סאג רעוואקישאק רעטסוּפ רעד רעביא
 טָאה דניק ןיימ ןופ לרוג ןגעוו ורמוא רעד ןוא טפאשקנעב יד .סנטסָאּפ עשטייד ןופ
 רעטלדייאעגסיוא רעד .ןראשאק עשטייד יד ןגעקטנא זיוה ןטנאקאב םעד וצ ךימ טגָאיעג
 ןיא ךימ טרעטנָאלּפראפ טָאה ןקילגמוא עטנעָאנ רעדליב עלאער ןיא ןעעז ראפ שוח
 -עמשעצ םעד ןיא ךיז ןעזעג בָאה ךיא .ןדייל עכעלשטנעממוא ןופ דָאר שינָאלװײט ַא
 דניק ןטימ ענעלעה טָאה גנַאל םישדח ווו ,רעקנוב םענעטָאשראפ בלַאה ,ןטרעט
 .לָאטירט ןופ ךיור ןבראה טימ טרָאד ןעקנוטשעג טָאה טציא .גנוזיילרעד ףיוא טראוועג
 יו ןסייו ןטייצ עמַאזיױרג ענעי ןיא טבעלעג ןיילא ןבָאה סָאװ ,עקינעי יד רָאנ
 גנומיטש-ליורג יד ןפאש ןטונימ עכלעזא ןיא ןָאק עיזאטנאפ יד קידתמא ןוא יונעג
 ךיא בָאה ,רעלופ ןרעװ ךָאנ לָאז רעניימ רעצ רעד ידכ ןוא .קילגמוא ןסיורג ןופ
 יד רעטניה ןופ יו ױזַא ,דניק ןיימ ןופ ןענייו עכעלדעמעי סָאד טרעהרעד גנילצולּפ
 .טייקיבײא רעד וצ געוו םעד ןריולראפ יװ ,ןבילבעג ןייטש זיא טייצ יד .תוברוח
 ןפמורשעגנייא ןוא ןגיוצעגפיונוצ ךיז טָאה םיור רעד ,גנע םיצולּפ ןרָאװעג זיא'ס
 ןרעדָא יד ןיא טולב סָאד .םוהת ןלעקנוט א רעביא ןעגנָאהראפ יו ךיז טליפעג בָאה'כ
 .ןרָאװעג טלאק רימ זיא סע .ןסילפ וצ טרעהעגפיוא טָאה

 ךיא .סָאריּפַאּפ ַא טרעכיוררַאפ ןוא טקיאורַאב לסיב ַא ךיז טָאה ןַאפעטס
 .לטכיל סָאד ןשָאלרַאפ בָאה

 .טנַאה ןיימ טכוזעג רעטצניפ רעד ןיא טָאה ןַאפעטס -- .ארומ בָאה'כ --
 ?ןַאפעטס ,טמולחעג ריד ךיז טָאה סָאװ --
 עצרַאװש טימ ןבָאה סָאװ ,תומולח:עיצַאּפקָא יד טנעקעג בָאה ךיא

 טימ ןבָאה ןוא סרעגעלעג ערעזדנוא רעביא טבעװשעג טכַאנ רעד ןיא ןעלגילפ
 -טניה ,תוילת ,ןשינעּפַאכ ,סעיצוקעזקע-ןסַאג .חומ םעד טקיּפעג ןעלבָאנש עקיציּפש
 .'סנעמױק-עירָאטַאמערק ,ליבעג

 .טגָאזעג רימ וצ ןַאפעטס טָאה -- ןבעגסיוא זדנוא טעװ ַאדַא --
 קיטייצכיילג ןוא רעכיזמוא טגערפעג ךיא בָאה -- ?ןבעגסיוא טעװ רעװ --

 ןשיװצ גנַאהנעמַאװצ ןשיגַארט םעד ןייטשרַאפ רעטלוב ץלַא ןעמונעג ךיא בָאה

 .דוס ןטקעלּפטנַא סָאװרָאנ םעד ןוא רַאמשָאק-טכַאנ ןייז
 !טױט םעד ןעגנערב רימ טעװ ַאדַא ,ַאדַא ,ַאדַא .טמולחעג רימ ךיז טָאה יז --

 ךיז רע טָאה סיפ עסעװרָאב טימ ,טעב ןופ ןעגנורּפשעגּפָארַא לענש זיא רע

 רעזדנוא טלײטעגּפָא ריט ַא טָאטשנא טָאה עכלעװ ,עראטָאק רעד וצ טכיילשעגוצ

 ןעמַאזוצ ַאקסוועשזורטס יורפ יד ןפָאלשעג זיא סע וו ,רעמיצ ןסיורג םעד ןופ בוטש

 ןַאפעטס ןזיא ,פָאלש עלא זא ,ךיז קידנרעכיזראפ .סנירעניוװניא עריא טימ

 .טעב ןיא ןײרַא קירוצ
 קידנעילג ןעװעג זיא רעּפרעק רעצנַאג ןייז שטָאכ .טרעטיצעג טָאה ןַאּפעטס

 .סייה
 ןגָאמרַאפ תומולח ערעזדנוא -- .טגָאזעג רע טָאה -- סױא ךימ רעה --

 טקעװעגפיוא ךיז בָאה ךיא זַא ,טמולחעג רימ ךיז טָאה סע -- תמא ךס ַא ךיז ןיא

 זיא רימ ןבענ .טציא גיל ךיא וװ ,טעב םעד ןיא ,ָאד טָא ,ףָאלש ןופ ירפרעדניא

 .רימ ףױא טקוקעג ןוא עליו ערעגנעל ַא ױזַא ןענַאטשעג זיא יז .ַאדַא ןענַאטשעג

 ןיב ךיא רעכלעוו טימ ,ערדלָאק יד זַא ,טקרעמַאב דחּפ טימ ךיא בָאה לָאמַא טימ

 .ןרָאװעג םלענ זיא דמעהיטכַאנ ןיימ ךיוא .ןדנוושרַאפ זיא ,טקעדעגוצ ןעוועג רעירּפ

 ןיא !ןייטשרַאפ טשינ וטסנָאק סָאד ,ןיינ .טעקַאנ ןצנַאגניא ןגעלעג ןיב ךיא ןוא

 טשינ ריד ןָאק ךיא !אנוש םעד ןגעקטנַא רעטעקַאנ ַא -- גָאט ןופ טכיל ןלעה

 רעקיזָאד רעד ןופ ןייּפ יד -- טדערעג רעטייו ןַאפעטס טָאה -- ןבעגרעביא

 בָאה ךיא .טקירעדינרעד ױזַא ןוא זָאלטכַאמ ױזַא ךיז טליפעג בָאה ךיא .טונימ

 טנעה עניימ רעבָא ,טײקטעקַאנ ןיימ ןצישַאב ,ןליוהרַאפ טלָאװעג רעכיג סָאװ
 ריא וצ טוװרּפעג בָאה'כ .יילב רעקיטש יו רעווש ןוא קיטכעמנָא ןעוועג ןענעז
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 ץילב ןמחנ

 ןענעז רעטרעװ עניימ רָאנ ,טייקשידיי ןיימ ןענעקיילרַאפ טלָאװעג בָאה'כ .ןדער
 ,טלָאמעד .ןגרָאװעג ךיז בָאה ךיא .ןייב ַא יו זדלַאה םענעקורט םעד ןיא ןענַאטשעג

 א ךיז ךיא בָאה ,האנש טימ לופ קילב ןשיטָאּפש ריא ןגָארטרַאפ קידנענָאק טשינ
 ךעלרעדנוו ןעוועג רעבָא זיא יז .ןקיטשרעד יז קידנליו ,ריא ףיוא ןָאטעג ףדַאװ
 ןסירעגסיורא ךיז טָאה יז ןוא ,טיײיקכעלקרו רעד ןיא יוו יוזא טשינרָאג ,קרַאטש
 רעטניה ןדנוושראפ זיא ןוא ןָאטעג ײּפש א רימ ףױא טָאה יז .טנעה עניימ ןופ
 .ץכעײּפש קיּפעלק ריא ףוג ןטעקַאנ ןיימ ףױא ץלַא ךָאנ ליפ ךיא .עראטָאק רעד

 ךיא .םיטש ןייז ןיא טייקסייה יד רימ רַאפ ןעװעג זיא ךעלכײרגַאבמוא
 ,םולה א ןגעו םתס טשינ טליצרעד ןאפעטס זא ,קורדנײא םעד  טַאהעג בָאה
 ןעיצסיורַא רעכיג סָאװ ןזומ ןעמ רעכלעוו ןופ ,ג:8ויסַאּפ רעכעלקריוו ַא ןגעוו רָאנ
 -רעטנוא רעד רעדָא גנוטער יד קיגנעהּפָא זיא ייז ןופ .ןצנעװקעסנָאק עקיטיונ יד
 ןיימ ןעוועג רעטנענ זיא םולח סנַאפעטס ןופ יד .ַאדַא :סעּפע ךָאנ ןוא .גנַאג
 ,קיריג המקנ ןעװעג זיא יז :ריא ןגעוו טַאהעג בָאה ךיא סָאװ ,גנולעטשרָאפ
 ריא ןיא בָאה ךיא עכלעוו ,ןטפַאשנגייא עקיזָאד יד .ךעלרעפעג ןוא קידתוירזכא
 .רבח ןיימ ךרוד ןרָאװעג טקרעמַאב טשינ יו ןענעז ,טליפעגסיורא ןיוש גנַאל ןופ
 םעד לימ ןיא טבעלעגפיוא יינספיוא טָאה רַאמשָאק רעטבעלעגרעביא סָאװרָאנ ןייז
 .טנוװָא ןקיטכענ

 םעד ןכַאמרַאפ ןרַאפ ,העשייײצילָאּפ רעד רַאפ טונימ רָאּפ ַא ןעוועג זיא סע
 טָאה לעװש יד ןטערטעגרעביא טָאה יז םיוק ןוא ןזיװַאב ךיז טָאה .ַאדַא .רעיוט
 טול .טרעטייהעגפיוא שילרעטסיא סעּפע טימ זיא יז זַא ,ןעז טנָאקעג ךיילג ןעמ
 ."רושטצעיוו ירבָאד, ןייק טגַאזעג טשינ יז טטָאה רעגייטש ןשיטסירעטקַארַאכ ריא
 -רַאטקודנָאק סָאד טּפעלשענּפָארַא ּפָאק םענופ יז טָאה סיר ןזעוורענ ,ןכיג ַא טימ
 טָאה ךָאנרעד .רעמיצ ןופ לקניו א ןיא ץעגרע ןָאטעג רעדיײלש ַא סע ןוא לטיה
 יז .סיפ יד ךיז רַאפ ןגיוצעגסיוא ןוא עקפָאס רעד ףיוא ךיז טצעזעגרעדינַא יז
 רימ .ןגיטש יד רעביא ןפיול םענופ עדימ ַא סיוא טזייו ,טמעטָאעג רעוװש טָאה
 קידנעטשלופ ןעוועג טשינ זיא ץרַאה ריא .קָאטש ןטירד ןפיוא טניווװעג ןבָאה
 .סנּפָארט-ןאירעלַאװ ןעמעננייא יז טגעלפ טפָא ןוא גנונעדרָא ןיא

 ךרוד ןוא ןטשור יד ןשיװצ טלבַארגעג ךיק ןיא טָאה עקדאלוו עטלַא יד
 ,ןשטייד יד וצ תונעט עקיסייב עריא ןעגנַאגרעד זדנוא וצ ןענעז ריט רענעפָא רעד
 רעד ןיא ןוא ןעגנַאגרַאפ זיא גָאט רעד .תוללק טימ ענעטכָאלפעגכרוד טכידעג
 ןױש ןעוועג זיא ,ןיירא ףיוה ןיא ןעגנַאגעגסיורא זיא רעטצנעפ א ןענַאװנופ ,ךיק
 .םָארטש םעד ןסילשנייא לָאז עינװָארטקעלע יד זַא ,טרַאװעג טָאה ןעמ .לקנוט

 יד ןפורעגנָא ךיז טָאה -- ןדניצנָא טנָאקעג ךעלדנע ןיוש ןטלָאװ ייז --
 .לפָאטרַאק ןלייש סָאד טקידנערַאפ דָארג טָאה יז .אקסוועשזורטס ינַאּכ

 ןוא שיט םייב בוטש רעסיורג רעד ןיא ןענַאפעטס טימ ןסעזעג ןענעז רימ
 עטלײשעגּפָא יד טימ טנַאװ רעד רעטניה עקפָאס רעד ףיוא זדנוא ןגעקטנַא .ןגיוושעג
 ,ַאדַא ןסעזעג זיא סעדאגאּפ ןוא סעשייג עשיזעניכ טימ ןטעּפַאט עלעג קידורב
 רעד ,ןכש םַײב .ןגױא ענעפָא בלַאה טימ קידתונשקע זדנוא קידנריוורעסבא
 רעקירעזײה א טימ ןעגנוזעג רעצעמע טָאה ,יקסרעכיימ ,?טנאיצילָאּפ םענעטאנַארג;
 ,לדיל-ןסַאג רעלוּפַאּפ ַא םיטש

 טקעטשעג טָאה לדיל ןשירוכיש םעד ןופ רעטרעוו עקירעדינ עקיזָאד יד ןיא
 ןקיןנעטשלופ ןיא ןעוועג זיא ןָאט-רקפה רעייז .טייצ רענעי ןופ לקע רעצנאג רעד
 עקידרדסכ יד טימ ,ןדײל עכעלשטנעמ וצ לוטיב םעניימעגלא םעד טימ גנַאלקנייא
 לייט-ןופצ רעד ןופ ןגָארטעג ךליהּפָא ןביױט טימ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןסיירפיוא-עבמָאב
 רעצראווש ןליונק ןעמוושעג געט עגנאל ןופ ןבָאהס רעכלעוו רעכיא ,טַאטש ןופ
 ןעװעג זיא רעכלעוו ,גָאט ןופ ףוס םייב ,טציא -- לדיל עקיזָאד סָאד קידנרעה .ךיור
 יד רעטנוא ,טרָאד ןבָאה עכלעו ,ןשטנעמ רעטנזױט ןופ ףוס רעשיגארט רעד ךיוא
 -גאטייוו רעמ ןטילעג עדַײב רַימ ןבָאה ,ןלַאפעג ןוא טפמעקעג ָאטעג ןופ ןרעיומ עטיור
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 ץנַאט רעד

 -ליגכיילג רעד ןופ גנונעכער ַא ןבעגעגּפָא ךיז ןבָאה רימ לייוו ,רעקרַאטש ןוא רעכעל
 .רעדירב ערעזדנוא ןופ טױט ןעמאזנייא ,ןשידלעה םעד טיילגאב טָאה סָאװ ,טייקיט
 !טכיל ןשירטקעלע םעד ףיוא טראוועג טשינ ןבָאה רימ ,ןיינ

 ןעועג זיא ,גנוניוו רעד ןיא טציא טשרעהעג טָאה סָאװ ,טייקלקנוט יד
 ליפ ױזַא טימ יד ןלַאפעגּפָארַא זדנוא ןופ ןענעז סע .הכרב ַא ןדייב זדנוא רַאפ
 ךיז רַאפ ןענופעג רימ ןבָאה רעמיצ ןופ לקנוט רעד ןיא .סעקסַאמ ענעגָארטעג ימ
 -רעביא טָאה טייקליטש יד .טרעיודעג טשינ גנַאל רעבָא טָאה סָאד .החונמ לסיב ַא
 .ַאדַא ןסירעג

 ןײלַא בָאה'כ .ןָאפ עטיור-סיוו ַא ןעגנאהעגסיורַא ןבָאה סעדישז יד --
 יז ןַא ןעניימ ייז .הרבח עקיפיפ ַא .ןטָאירטַאּפ ןופ לעטשנָא םעד ןכַאמ ייז .ןעזעג
 סָאו ,םישּפיט עכלעזַא טשינ ןענעז רימ רעבָא .ןעיצנײרַא זדנוא םעד טימ ןלעװ
 ןעניפעג סע סָאװ ,רָאנ ךימ טרעדנוװ סע .ייז רַאפ קרַאק םעד ןלעטשפיוא ןלעוו
 .רעוװעג ייז ןביג עכלעוו ,ןקַאילָאּפ עכלעזַא ךָאנ ךיז

 ףגיושעג ןוא טרעניטשראפ יו ןסעזעג רימ ןענעז ןענאפעטס טימ ךיא
 סָאװ ,ןגייוש ןקיזָאד םעד ןופ טסַאל עמַאזיורג יד שיזיפ שממ טליפעג בָאה ךיא
 ןעמוושעג ןענעז ןטונימ .ןגָארטרעד םוצ טשינ ןוא רערעװש לָאמ עלַא טרעוװו
 ןלַאפעג טשינ טרָאװ םוש ןייק זיא'ס ןוא ןרָאי יװ עגנַאל

 - טפושיכראפ רעצעמע ךייא טלָאװ סע יו ,ריא טגייוש סָאװ ,ונ --
 ןוא דער ךיא -- .עקפָאס רעד ןופ ןָאטעג סיר ַא ךיז עטקידײלַאב ַא ַאדַא טָאה
 -- !ןעועג טשינרָאג טלָאװ סע יו ױזַא ,ןגייווש ןטפַאשרעה יד ןוא ךייא וצ דער
 ָאטעג ןיא ןבָאה ןדיי יד זַא ,טגָאזעג בָאה ךיא -- :עזױּפ רעצרוק ַא ךָאנ ןוא
 טשינ ריא טָאה יצ .טשינרָאג לָאמנייק יו ,ריא ןוא ןָאפ רעזדנוא ןעגנָאהעגסיורא
 ? טרעהעג

 לוק ןייז .טרעפטנעעג םַאזגנַאל ןַאפעטס טָאה -- טרעהעג ןבָאה רימ ,ָאי --
 .ןייצ עטצירקרַאפ ןשיװצ ןופ יוװ סױרַא זיא

 ?וצרעד וטסגָאז סָאװ ןוא --
 סָאװ רעבָא !ןשטנעמ יו ,דובכ טימ טלדנַאהעג ןבָאה ייז זַא ,ןיימ ךיא --

 ?ַאדַא ,ןסיו םעד ןגעוו וטסנָאק
 רעבלעז רעד ןיא .טקזוחעג יז טָאה -- ַאכ--ַאכ .וטסגָאז ,דובכ טימ !יהּפ --

 ןעגנאהעג טָאה סָאװ ,רושזַאבַא םענירג ןשידָאמ-טלַא םעד רעטנוא ןופ טָאה טונימ
 -רַאפ עלייו ַא ףיױא טָאה סָאװ ,טייקיטכיל טימ ןָאטעג ץָארּפש ַא שיט ןרעביא
 אקסוועשזורטס יורפ יד .רעטצניפ רעד וצ ןיוש עטניווװעגוצ ,ןגיוא יד טעדנעלב
 טלָאװ יז יו ױזַא -- !טכיל ,טכיל :ןפור ןעמונעג תובהלתה סיורג טימ טָאה
 םוצ ןפָאלעגוצ זיא יז .טקַאפ ןכעלנייועגרעסיוא םעד טקעדטנַא ןיײלַא ענייא
 טשינ ךָאנ ןענעז ףירגנָא-טפול ןגעק סערָאטס ענעריּפַאּפ יד ןכלעוו ייב ,רעטצנעפ
 ריא זיא סע זיב טערָאּפעג ייז טימ ךיז גנַאל טָאה יז .טזָאלעגּפָארַא ןעוועג
 ךיק רעד ןופ לייורעד טָאה  ַאדַא .רעטצנעפ סָאד ןעלקנוטרַאפ וצ ןעגנולעג
 יז קידנריפ ןוא .אניטסירק ןיליײרפ יד .,ןירעניווװנייא עטייוצ יד ןפורעגניײרַא
 :ףיז סט לק עקיסייב א ןוא עטציהעצ א יז טָאה טנַאה רעד ייב

 /זדנוא ָאטעג ןיא ןבָאה סעדישז יד ,אקסוועשזורטס יורפ ,רָאנ -.טרעה --
 א היחמ שממ ךיז זיא ןַאפעטס ןַאּפ רעד ןוא טלעטשעגסױרַא ןָאפ .עשיליוּפ
 עיצַאקָאװָארּפ יו רעמ טשינ סָאד 0 גנוניימ ןיימ טול ?זיא סָאד סָאװ ריא טסיײוו
 יױרפ ,תמא טשינ .ןעגנערבוצמוא ידכ ןּפעלשנײרַא זדנוא ןליוו ייז .ןדיי יד דצמ

 ? ַאקסוועשזורטס
 טלַא ןא ןעוועג זיא יז .שַיט םוצ א עגוצ- זיא .ַאקסוועשזורטס יד

 ענעגיובעג טכייל טימ ,עקיסקווװ ךיוה ַא .קיצכעז ןוא עכעלטע רָאי ַא ןופ ןייליירפ
 ןעװעג זיא יז .טגרָאזרַאפ ןעוועג קיד א זיא סָאװ ,םינּפ רַאד ַא טימ ,סעציילפ
 סעּפע ראפ יז טָאה קיבײא .עליטש א .ןיא ענעטלַאהעגקירוצ א רוטַאנ רעד ןופ
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 ץילב ןמחנ

 ןטלעז טגעלפ יז .תורצ ןטרַאװרעד דימת יז טגעלפ םוטעמוא ןופ ,טַאהעג ארומ
 ןשטייד יד רַאפ קידנבָאה ארומ ,רעטסיולק ןיא וליפַא ,ןיירא סַאג ןיא ןײגסױרַא
 יד רַאפ וליפַא .ןשינעלגנארעג-המחלמ טימ תוכייש ַא טַאה סָאװ ,ץלַא רַאפ ןוא
 טלװעַאב טליפעג ךיז טָאה יז .דחּפ ַא טליפעג יז טָאה ,ןקַאילַאּפ ,םינכש ענעגייא
 טרַאנעגסױא טָאה עכלעוו ,החּפשמ ריא ךרוד ןֹוא ןשטנעמ ךרוד ,טלעװ רעד ךרוד
 עשידנעלסיוא ףיױא טלעג סָאד טעדנעװשרַאפ ךָאנרעד ןוא השורי יד ריא ייב
 רעבירעד טגעלפ ןוא עטנער רעקידנשָארג ַא ןופ טבעלעג טָאה יז .רעטרעירוק
 .עקדאלוו ,טסניד רעקידלטב-רבוע רעטלַא ריא טימ ןעמַאװצ טיֹונ ןדייל קידנעטש
 רַאפ דיילטימ טימ לופ ןוא עטוג ַא רעיײז ןעװעג זיא אקסוועשזורטס יורפ יד
 יז טגעלפ ץנעטסיזקע רעמַאזניא רערעטיב ריא ןיא .ןשטנעמ עמערָא ןוא עטלװעַאב
 ןלעטשפיורַא לָאמנײא טשינ עקַאט טגעלפ יז ןוא קיזומ ןיא טסיירט ַא ןעניפעג
 -- ןטנװָא-רעטניו עגנאל יד ןיא לעיצעּפס ,שיט ןפיוא ןָאפָאמארג ןטלַא ריא
 טימ ,ןעלדיפ ןופ רענעט עכייו טימ טליפעגנָא ךיז טָאה בוטש עמערָא יד ןוא
 עטגָאיעג ,עדימ טױט ,ענעכָארבעצ ,רימ ןוא .ןטענרַאלק ןוא ןטיילפ ןופ ןעגנַאלק
 -נַאגרַאפ ַא ןופ ָאכע ןטייו ַא יו קיזומ עקיזָאד יד טרעהעג ןבָאה ןדיי ייווצ
 עגנוי יד ןגעלפ לָאמטּפָא .קירוצ ןייק ןיוש ָאטשינ זיא'ס ןיהַא וװ ,טלעװ רענעג
 .ץנַאט םוצ זדנוא ןטעב סעקרָאטַאקָאל

 רעגני רעד רַאפ םינּפ לא םינּפ ןענַאטשעג ַאקסוװועשזורטס יורפ זיא טציא
 רעגנערטש ַא יוװ ,ריא ןופ טרעדָאפעג טָאה עכלעװ ,עסקיש רעטכַארבעגפיוא
 .ָאטעג ןיא ןדיי יד ןגעוו טכַארט יז סָאװ ,הבושת ערָאלק ַא ,רערעל

 א םאװ .יהפ רעטלא רעד .ןופ .טכיזעג .סָאד יװ .,ןעזעג .בָאה ךיא
 טָאה זָאנ עלָאמש ריא יו ,טױר טרעוװ טולב ןּפָארט א ןָא ןוא ךיילב יוזא דימת
 ריא טמענ טײקטנַאּפשעג רעכעלרעניא ןופ ןוא טציּפשראפ ןוא ןגיוצעגסיוא ךיז
 .ןרעטיצ ךעלרעכעל עבמָאג

 ןפרָאװעגסױרא ךיז ןופ ךיג יז טָאה -- ןשטנעמ ךיוא ןענעז ייז --
 טקנוּפ ,ןשטנעמ ןענעז ייז -- .רעטצנעפ םוצ רעגניפ ןגנַאל ריא קידנקערטשסיוא
 א סעּפע ןעיירשרעביא טלָאװעג טלָאװ יז יו ,לוק סַאד ןביוהעג טָאה -- רימ יו
 !דײר ערעייא ןייז לחומ טאג ךייא לָאז -- .רעדליפעג ןסיורג

 ןסירעגרעביא גנילצולּפ טָאה יז רעבָא ,ןגָאז סעּפע טלָאװעג ךָאנ טָאה יז
 .םעטָא טלעפראפ טָאה סע ןעמעװ ,שיפ א יװ ,ליױמ ןפָא ןא טימ ןייטש קידנביילב

 :טשימעגניירא ךיז טָאה אניטסירק
 ןענעז ןדיי יד .ןטייקשיראנ ןגעוו ןרעּפמא וצ ךיז יאדכ טשינ !ּפָא טזָאל --

 :טגָאזעג יז טָאה ןענאפעטס וצ ךיז קידנדנעוו ןוא -- .ָאד ןענעז רימ ןוא אטעג ןיא
 עלעסיב א טכַאמעג ןאפעטס ןַאּפ רעד טלָאװ ןוגורב וצ ךיז טַאטשנא --

 עכייוו ריא .גַאלשרָאפ ריא ןטלַאהעגרעטנוא טָאה אקסוועשזורטס יורפ יד -- .קיזומ
 ןיא טָאה יז .טפול עטנַאּפשעג ןייק ןטלַאהסױא טנָאקעג טשינ גנַאל טָאה רוטַאנ
 יז .טרעזייבעג ךיז ןאדא ףיוא טָאה יז סָאװ טַאהעג הטרה סיוועג ןיוש ןצרַאה
 ןָאפאמארג רעד ןענַאטשעג זיא'ס וו ,לקניו א רעביא ןגיובעגנייא ךיז טָאה
 .שיט ןפיוא םיא ןלעטשפיורא ןפלעה ריא לָאז ךיא ,ךימ ןטעבעג ןוא

 עריא טימ קידנקאנק ,ןליופאב שירעגנויליוו אדא טָאה -- ןצנאט רימָאל --
 ןגעקטנא טקנוּפ ,רעמיצ ןטימ ןיא טלעטשעגקעווא ךיז טָאה יז .רעגניפ ענעקורט
 שיטעקאק טָאה יז ןוא ּפָאק ןטזָאלעגּפָארא ןא טימ ןסעזעג זיא רעכלעוו ,ןענאפעטס
 .ןפורעגנָא ךיז םיא וצ

 ץנַאט םוצ ךימ טעב ,רעניימ רעטיר רעלעדייא ,רעקידייטראפ-ןדיי --
 .אניטסירק ןגירשעג ךורבסיוא ןדליו טימ טָאה -- ןצנַאט ,ןצנַאט --
 ןוא ןַאטעג ץירק ןקידנצלירג א טשרעוצ טָאה עטילּפ רעד ףיוא לדָאנ יד

 םענופ טשינ ךיז טריר ןאפעטס זא ,קידנעעז .קיזומ ןרעה טזָאלעג ךיז טָאה ףכית
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 ץנַאט רעד

 טָאה אדא רעבָא .צנַאט םוצ יז ןטעבראפ ,אדא וצ ןפָאלעגוצ ךיא ןיב טרָא
 :ןטערטעגּפָא טשינ

 ןצנַאט ךיא ליוו םיא טימ רָאנ -- .טרעפטנעעג ץרוק יז טָאה -- ןאפעטס --
 :טגערפעג ןוא ענירּפושט רעלעה ןייז ןיא רעגניפ ערַאד עריא טרעטנָאלּפראפ טָאה יז
 .ףלח רעפראש א יװ ןטינשעג טָאה םיטש ריא -- ?ןיינ רעדָא ,ָאי --

 .םערָא ןראפ ןעמונעגנָא םוטש יז גנוגילרעביא עלייו א ךָאנ טָאה ןאפעטס
 דלַאב .טצנַאטעג ןבָאה ייז .גנאלש א יו טעילוטעגוצ ךייוו םיא וצ ךיז טָאה יז
 :ןָאטעג יירש א ןוא ןבילבעג ןייטש אדא זיא רעבצ

 !"זלעב עלעטעטש ןיימ , ,זלעב רימ טיג !עטילּפ יד טשינ ,סָאד טשינ --
 ןעגנוזעג ,דיל שידיי א ןעמוװשענּפָארא דלַאב זיא עטַאלּפ רעטלא רעד ןופ

 טָאה סעכלעוו ,לטעטש שידי א ןגעװ טלייצרעד טָאה סָאװ ,דיל א ,שילוּפ ףיוא
 ןגעו ,רעמ טשינ ןיוש ןבעל סָאװ ,ןשטנעמ ןגעװ ,טריטסיזקע טשינ ןיוש
 רעקילָאמא ,רענעגיא ןא ןגעו ,ךעלסעג ענערָאװעג-בורח ןגעוו ,דיירפ רענעשָאלראפ
 א ץירק רעדעי .טצירקעג ןוא טצכערקעג טָאה עטילּפ ענעבירעגסיוא יד .טלעװו
 ןיא טקיטולבעג טָאה לדָאנןָאפאמארג עפראש יד .ץראה רעזדנוא ןיא ךָאטש
 סָאװ ,ןכיור יד ןגעקטנַא טצנַאטעג ןבָאה רימ .ףוג ןקידעבעל םענעגייא רעזדנוא
 ןבָאה סָאװ ,ןעמאלפ יד ןגעק ,ןקלָאװ ןצראווש טימ זדנוא ןגעק ןעמווושעג ןענעז
 .ןבוטש ערעזדנוא ןופ טנעוו יד טבראפאב טיור ףיוא ןעגנוצ עקידנעילג ערעייז טימ
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 קינטעצ .ק

 זיוה סאד
 ןארפאש

 ןוא ןעמָאנ םענעגייא ןַא טימ ,קינשעלערפ ירַאה ןעוועג זיא קינשעלערפ =

 רעד ךָאד זיא יוזא לייו ;רעצימע ןא זיא רעדעי יװ יוזא ,טלַאטשעג ןגייא ןא טימ

 -נופ ,םלצ ןבלעז ןיא ןפַאשַאב ןענעז ןשטנעמ עלא שטָאכ :רוטַאנ רעד ןופ ץצזעג

 ןרעדנא םוצ ךיילג טשינ םינפ ןייא זיא ןגעווטסעד
 .ןלױּפ .1929 ןיא ןעוועג זיא סָאד

 עילָאּפָארטעמ רעד ןיא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,ןַארפַאש זיוה סָאד ןעוו ,טלָאמעד

 ,ןַארפַאש זיוה סָאד, ןעמָאנ םעד ןגָארטעג ךָאנ טָאה ,טיבעג-ןליוק ןשיזעלש-שילױּפ ןופ
 זיא טס(וייג הרות ווו זה א ,הביבס רעד ןופ ץנעגילעטניא רעד ראפ סיזאָא רעד --
 -תסנכה רעלענָאיצידארט ןוא רוטלוק רענרעדָאמ טימ טנַאה ןיא טנַאה ןעגנַאגעג
 ןשירעפעש-ךעלשטנעמ ןופ ןעיידיא ןוא תונומא ײלרעלַא וצ ץַאנרעלָאט טימ םיחרוא

 .קנאדעג
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 -ןַארפַאש םעד ןופ ןָאקלַאב ןטיירב ןפיוא ןסעזעג זיא רעטסיימגעוו דלָאּפָאעל
 יניטרַאמ ןייז ןטלַאהעג טָאה רע .ליק ןעועג טנװָא רעד זיא גָאט ןסייה ןכָאנ .זיוה
 ןופ טירט-סיפ יד וצ קידנקוק ןוא ,לוטש-קובמאב ןופ ןעלנָא-טנַאה ןטיירב ןפיוא
 טָאה ,ּפָארא ןוא ףיורא טנַאּפשעג רעקידנגייוש א טָאה רעכלעוו ,קינשעלערפ ירַאה
 ןייז טָאה ריװַאלק ןופ רענייב ףיוא רירַאב-רעגניפ רעד יוװ טקנוּפ זַא ,טכַארטעג רע
 עגָאלדָאּפ רעטסָארּפ ַא ףיוא טירט-סיפ ךיוא ןענָאק ,סיוא טזייוו ,ױזַא ,ךַארּפש ענעגייא
 .ךארּפש עקיטראנגייא רעייז ןבָאה

 ןופ חומ םעד טציא ןקיטפעשַאב סָאװ ןעקנאדעג יד טסווװועג טָאה דלָאּפָאעל
 וצ ,ןריפסיוא יד ןפיירגאב טנָאקעג טשינ ןפוא םושב טָאה רע רָאנ ,קינשעלערפ יראה
 ןײז טױל ןענעז יײז .ןעגנאגרעד ןעקנאדעג יד טָא בילוצ זיא רבח ןייז עכלעוו
 .רשיה לכש ןגעק ןעוועג גנוניימ

 טכיל יד ןָאקלַאב םוצ טמָארטשעגסױרא טָאה ןריט עטנפעעג-טיירב יד ךרוד
 ןענעז סָאװ ,םיחוכיו עכעלטפאשנדייל ןופ ןעגנַאלקּפָא טימ ןעמַאזוצ לַאז-טסעג ןופ
 זיוה ןפָא ןא סנארפאש יד ייב זיא טנוװָא ךָאװטימ ןדעי ,שיט םורא ןעגנַאגעגנָא טרָאד
 "ךָאװטימ רעטסָארּפ , רעד :ןעמָאנ ןרעטנוא טמיראב ןרָאװעג ןיוש זיא סָאװ ,טסעג ראפ
 טָאה טלעטשעגסיורא רָאנ ,ףערטנעמאזוצ-ייט א סע טָאה ןסייהעג .סנארפאש יד ייב
 עלעיצעּפס ןופ וליפא ,םילכַאמ עטלַאק ןוא עמעראוו טימ שיט רעטקעדעג א ךיז
 .טגנַאלרעד רעווראס

 טליפעגנָא טרָאד זיא טפול יד ."ךָאװטימ רעטסַא-2, רעקישיור ַא טנייה זיא'ס
 ,רעטסיימגעוו ,רע עכלעוו ,ןעמעלבָארּפ ןוא םיח:כיה  גנונַאּפש-המחלמ-ברע רעכיוה טימ
 טימ ךָאנ .לייוו ַא ףיוא טסַאג ַא ָאד זיא רע ,עגונ טשינ םיא ייז ןענעז ,ליוו רע ביוא
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 ןַארּפַאש זיוה סָאד
 ,2::7:2:::::::2::::3:1:::1:1::45::: יי יי יי

 טציא טוװרּפ רע .קיבײא ףיוא ןלױּפ טימ טנגעזעג ךיז רע טָאה קירוצ רָאי עכעלטע
 -ןַארּפַאש סָאד ןכלעוו ןיא ,ליטס ןשינָאטקעטיכרַא ןקיטרַאנגיײא םעד ןרעדנוװַאב לָאמַאכָאנ
 -רפס עטנפעעג א יו ןעזעגסיוא זױה סָאד טָאה סנטייורעדנופ .טיובעג זיא זיוה
 יד ןוא ,סמייח-ץע עטצינשעג ףיא סקניל ןוא סטכער ןופ ךיז טלקיװ סָאװ ,הרות
 רעטקילײהעג רעד ןופ תויתוא עשירטעמיס יד יװ טקוקעגסיוא ןבָאה תורוש-רעטצנעפ

 .טפירש-רוש
 ןוא רע תעשב ןפָארטעג טנייה טָאה סָאװ ,רע טכַארט ,טנעדיצניא רעד טָא

 זיא! ןטרָאג ןשיטָאטש ןופ רעיט םעד ןעגנאגעגיײברַאפ ןענעז קינשעלערפ ירַאה
 .ךוב-לוש ַא ןופ טסקעט םוצ עיצארטסוליא ןַא יו סעומש רעייז וצ טסַאּפעג ןעוועג
 ןיא קנַאב רעד ףױא ךָאנ זא ,טהנעטעג טָאה ירַאה תעשב יונעג טריסַאּפ טָאה סָאד
 ןליוּפ ןיא סנטצעל טשרעה סָאװ טפול יד זא ,טליפעג ןיוש רע טָאה עירָאטאװרעסנָאק
 טניוװ טנָאזירָאה רעטיירב רעד :;גנופַאש ןופ גנווװש םעד םיא ןיא טריזילארַאּפ
 גנולצולּפ רָאנ ,טסענ ןייד וצ יו םיא וצ ףיורא ךיד וטסרעלדָא טָא ,ןגיוא ענייד ןיא
 ןיא רעליש רעטסגניי רעד ,קינשעלערפ יראה ןוא .ןעלגילפ ענייד ןיא יילב וטסליפ
 יילב , ,טעטיזָאוטריװ ןופ םינמיס ןזיוועג טלָאמעד ןיוש ךָאד טָאה ,עירָאטאװרעסנָאק
 יז ןצ רעטרעװ יד טָא ייב ןענעז טיירגעגוצ רָאסישזער א ןופ יװ ."ןעלגילפ יד ןיא
 וו רענייא .ןסקאוועגסיורא דרע רעד ןופ יו שממ .ןענױשרַאּפ ייווצ ןעמוקעגנגעקא
 קיצערק ייוװצ יד ריד ףיוקרַאפ ךיא ,ָאזלַא; :ןטייווצ םוצ טעדנעװעג ךיז טָאה ייז
 2 ,ּפיל עטשרעטנוא יד טקורעגסיורא טָאה רעטייווצ רעד ..."ןשָארג ייווצ ראפ ןדיי
 .!/ןשָארג ייווצ ןייק טרעוו טשינ ,ןיינ; :ןיבמ א ןופ ןגיוא עקידנצאשּפָא טימ

 ןעו ןעװעג טלָאװ סָאװ .רַאבקנַאד ןייז ןרַאה טציא רע ףראד ךעלטנגייא
 טָאה רע ,יסקַאט ףענעטלאהראפ רעד ןיא חוכ טימ ןיירא טשינ םיא טּפוטש ירַאה
 ןופ רעיוט-ןטארק ןרעטניה טראוועג ןוא ןענַאטשעג זיא סָאװ עּפורג יד ןעזעג ךָאד
 -ןזוה יד ןיא טנעה עטקעטשראפ ערעייז .געלשעג סָאד ןביוהנָא ךיז לָאז סע ןטרָאג
 .ךעלרעסעמ-גנורּפש יד ןּפַאכוצסױרא ןיוש טקידלודעגמוא ךיז ןבָאה סענעשעק

 בוא -- ,ןוטעג גָאז א גנולצולּפ דלָאפָאעל טָאה -- ,יראה ,רימ רעלקרעד --
 ,עניטסעלאּפ ןייק אקווד סָאװראפ ָאט ,ןליוּפ ןזָאלראפ וצ ןסָאלשאב ָאי ןיוש טסָאה וד
 ?טנעלאט ןייד ראפ ןטייקכעלגעמ ןוא ןעגנוגנידאב עטסראטנעמעלע יד ןָא דנאל א

 .ךיז רעטניה ערעירַאב רענרענייטש רעד ףיא טנעה יד טנעלעגנָא טָאה ירַאה
 ןעועג זיא םיא רעטניה ,לַאזטסעג ןופ טכיל םוצ םינפ ןטימ ןענַאטשעג זיא רע
 -מעװקַאב ןכוז וצ ץעגרע ידכ ןליופ טשינ זָאלראפ ךיא -- .ןטרָאג ןופ שינרעטצניּכ יד
 ןעוועג ןענעז רעטרעוו סיראה -- .טיירגעגוצ רימ ראפ ןבָאה ערעדנא סָאװ ןטייקכעל
 ערעדנא סָאװ ,לעטָאה ןרעמעווקאב א ןכוז טשינ רָאפ ךיא -- .הרמוח טימ ןוא קיאור
 ךָאנרעד ,םייה רענעגייא ןיימ ןעיוב ליוו ךיא .טסירוט םעד ,רימ ראפ ןפַאשעג ןבָאה
 גנַאזעג טימ לייוו .דיל ןיימ ןעגניז ייז ראפ ןוא רעיוב יד ןשיוװצ ןייגסיורא ךיא לעוװ
 ?רָאלק גונעג טשינ ךעלקריוו סָאד זיא .טעברא יד רעטכייל זיא

 אזַא טכַאמעג טייצ רעצרוק ַא ךשמב טָאה סָאװ ,רעטסיימגעוו דלָאּפָאעל
 רעד ,רע :עניטנעגרַא ןופ טָאטש-טּפױה רעד ןיא ערעירַאק עקידנעלניװשּפָאק
 טסנוקנילק ןופ שימעג ַא ןעװעג זיא סָאװ -- "זידַארַאּפ, ןשיניטַאל ןופ רעפעש
 ןופ דייר יד ןייז ספות טנָאקעג טשינ טָאה -- ,לַאקָאליטכַאנ ןקיטרַאסוסקול ןוא
 יד ןָא ןגָאלש ןלױּפ ןיא סעניבילקיזימ יד זַא ,טסוװעג טָאה רע .רבח-לוש ןייז
 ,גנופַאש ַא סנייז ףיוא ןטרַאװ ןוא ןרעטש ןקידנעייגפיוא ןגנוי םעד ןופ ןריט
 רעד זַא ,טסוװעג ךיוא טָאה רע :ןָאזעס ןֹופ רעגאלש רעד א זיא סָאז
 רעטסנרע רעסיורג ַא ןופ ףוס ַא טימ םורַא ךיז טגָארט קינשעלערפ רעלטסניק
 יךרע םענעי ףיוא ןרָאפוצטימ םיא טימ טציא א םיכסמ = טלָאװ .גנופאש
 ענייז רַאפ טײרּפשעגסױא ךיז ןטייקכעלגעמ עכעלגעממוא עלַא ךָאד ןטלָאװ ,לייט

 שטנעמ ַא סָאװרַאפ ןײטשרַאפ טאקע טשינ טָאה רע ,ןיײנ .ךיּפעט ַא יװ סיפ
 .טכייל ױזַא ןייז ןענָאק עכלעוו ,ןכַאז רעוװש ןכַאמ טנעה ענעגייא טימ ףרַאד
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 קינטעצ ,ק

 -- טגָאזעג רעטסיימגעוו דלָאּפָאעל טָאה -- עקירעמַא ןיא זדנוא ייב --
 טלָאװ ךיא .קוק ןלעיצעּפס ַַא טימ עּפָאריײא ףיא ,סנטייורעדנופ ,ןעמ טקוק
 סױרַא ךיז טזייו טנעָאנ רעד ןופ רָאנ .קוק ןלַאטנעמיטנעס ַײמ ַא טימ טגָאזעג
 ןעגנעה ָאד .ןענעקרעד םוצ טשינ טעמכ .טרעדנעעג ץלַא ךיז טָאה ָאד .תועט רעד
 ךיא ןוא .ןשטנעמ יד ןופ ּפעק יד ףיוא ןגיל סנקלָאװ יד .ערעוװש ןעלמיה יד
 ןעז רָאלק רעלטסניק ַא ןָאק ןעלמיה עקירדינ עכלעזַא רעטנוא בא ךימ רעדנווו
 רַאה ,ןטײײקכעלגעמ ענייד ןָאק ךיא .סַאּפמָאק ןשירעפעש ןייז ןופ רעזייו םעד
 סָאד ריד גײל ךיא .רימ טימ ןעמוקוצטימ טייהנגעלעג עטוג ַא טציא טסָאה וד
 .ירַאה ,רָאפ טציא

 .ןדלָאּפָאעל וצ קילב ןייז טיירדעגסיוא לָאמַאטימ טָאה ירַאה
 םענעגנולעג ַא ןופ זױלב טײטשַאב ןבעל סָאד זַא ,עקַאט וטסניימ יצ --

 רע -- !רעגאלשרןָאזעס ַא יו רעמ טשינ זיא טסנוק יד ןוא ,ואשי"זידַארַאּפ,
 םעד ףיֹוא ךעלדניטש עסייו יד .טכיל םעד ןופ םינּפ סָאד טרעקעגּפָא טָאה
 טלָאװ געװ רעד יוװ עיזוליא יד ןפַאשעג ןבָאה רעמייב יד ןשיוװצ לגעטשןטרָאג
 -צניפ רעד ןיא ץעגרע ןעגנַאגעגנרױלרַאֿפ ןוא דרע רעד ןופ ןביוהעגפיוא ךיז
 ןבעג שיגָאל ןענָאק סָאד ריד לעוװו ךיא ביוא לפייווצ ךיא -- ןטרָאג ןופ טייקרעט
 רעמינּפ ייוצ יד ןעזעג טסָאה -- .ךיז וצ יו טדערעג ירַאה טָאה -- ןײטשרַאפ וצ
 רעמינּפ יד טָא ןלעװ ןטנעניטנָאק עלַא ףיא !?ןטרָאג ןשיטָאטש ןופ רעױט םייב
 ַא ןופ רעקינייו רַאפ ןצַאשּפָא ךיד ייז ןלעװ לַארעביא ןוא ,ןייגכָאנ ריד
 -נידַאב עטסרַאטנעמעלע , יד ןָא דנַאל םעד ןיא ,טרָאד רעסיוא !םוטעמוא .ןשָארג
 רעד רעביא זיא סָאד .ןייטשרַאפ וצ ןצעמע ןבעג וצ רעװש זיא סָאד ןוא ,"ןעגנוג
 וד עכלעוו ,ןטייצרוא ןופ ָאכע םעד טימ טולב ןייד ןיא טגניז סָאד רעבָא ,קיגָאל
 -ץיּפש ףיוא טכורפ יד יו ךיילג :ביױהנָא רעיײז טשינ טסייו ןוא טשינ טסנעק
 ןיא טייווטייױו ץעגרע טקעטש רעכלעוו ,לצרָאװ ןופ ןטפַאז יד טגיוז סָאװ ,םיוב
 ַא רעניימ ןופ ןירּפַאק א יװ רעמ טשינ רשפא זיא סָאד זַא ,ןייז ןָאק .דרע רעד
 שטנוו םעד ןגָאװצּפָא דנַאטשמיא ןייז וטסעװו יצ רעבָא ,עזומ רעטעשטשעיּפעצ

 ,ליומ ןטנפעעצלופ א טימ עלעגיו ןייז ןופ ריד וצ טלכיימש סָאװ ,דניק ַא ןו
 -והעגפיֹורַא טימ ,ןלַארטש-ןוז ייוצ יו ,ןבױא עלעדנייצ ַא ,ןטנוא עלעדנייצ ַא
 ןעגנַאלרַאפ ריד ןופ טעװ דניק סָאד ןליפַא ןעוו ןוא ,ךעלסיפ ןוא ךעלטנעה ענעב
 ַא ןופ םינּפ ַא ןלעטשנָא טסלָאז ,שטנעמ רענשטעטַאטס-גולק ,רענעסקַאוװרעד ,וד זַא
 טשינ סָאד וטסעו יצ ..עעעעעמ :ןעקעמ ןוא סיפ ןוא טנעה ףיוא ןעקצָאה ,גיצ
 -ַאש ןיימ ןופ רעטיצ רעד זיא'ס .ןבעל יינ ַא ןופ לּפַאצ םעד ליפ ךיא ?ןוט

 טשינ וטסנָאק סָאד ,ןיינ ,ָא .םייה ַא ןופ טײקמערַאװ רעד ףיוא טרַאװ סָאװ ,גנו
 ריד ףױא לָאז ןעמ זַא ,טשינ טסליו וד ביֹוא ,ןייטשרַאפ וצ ןבעג םענייק
 .ןוימד לעב ןזָאלַפגנונעפָאה ַא ףיוא יו ןקוק

 טָאה ,עדָאמ רעטצעל רעד טיול טסַאּפעג ,גנודיילק רעטנַאגעלע ןייז ןיא
 -עּפ ןשיאעּפָארײא ןַא ןופ שובל ןיא רעקיטסימ רעגנוי ַא יװ ןעזעגסיוו ירַאה
 -ָאעל טכַארט ,ןעזעג טשינ םיא טָאה רע סָאװ רָאי עכעלטע יד ךשמב .טנַאד
 ןוא קרַאטש ןעלסקַא ענייז .רעכעלנעמ ןוא רעפייר ןרָאװעג ירַאה זיא ,דלָאּפ
 רעכלעוו ןגעוו ,עטבילעג סירַאה ןענעק וצ טנַאסערעטניא ןייז טעװו סע .טסעפ
 -עג טציא ןיוש יז טָאה ךעלטנגייא .רעדנוװ טרעהעג עשרַאװ ןיא ךָאנ טָאה רע
 -רעד םיא ןעמ טָאה סעדנעגעל .טדימש ַאינַאס .סנַארפַאש יד ייב ָאד ןייז טפרַאד
 -עניטסעלַאּפ ענייד וצ טדימש ַאינַאס ךיז טיצַאב יו -- .לדײמ םעד ןגעוו טלייצ
 יוװ דלָאּפָאעל טָאה -- םעד ןגעװ גנוניימ ריא ןרעה וצ טנַאסערעטניא ?רענעלּפ
 .עגַארפ יד ןלַאפ טזאלעג החרוא-בנגא

 -- .טרעפטנעעג ןגייוש ןצרוק ַא ךָאנ ירַאה טָאה -- ןגעק זיא ַאינַאס --
 תוחקפ רעד ןופ טדנעלברַאפ זיא ַאינַאס רָאנ .רעטָאפ ריא יוװ ַאינַאס ױזַא טשינ
 ןטנַאקירבַאפ יד ןשיוצ םיא טפור ןעמ יו ,סקופ רעטלַא רעד ,רעטָאפ ריא ןופ
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 ןַארּפַאש זיוה סָאד

 א ןיא זיב ,ךיש טימ ןליופ טדיײלקעגנָא טדימש רעטלַא רעד טָאה רָאי ןצפופ
 -סעלַאּפ ןייק יֹורפ ןייז טימ טייהרעליטש קעװַא אפוג רע זיא ןגרָאמירּפ םענייש
 -כירנייא רענַאקירעמַא רענרעדָאמ רעד טימ ?ַאיבמולָאק , יד קידנזָאלרעביא ,עניט
 טציא טמערוטש רע רעכלעוו וצ ,רעטכָאט ןייז ןופ עיציזָאּפסיד רעד וצ גנוט
 ןַאמ ןקיטפנוקוצ ריא ןֹופ ןדערנָא ןזָאל טשינ הלילח ךיז לָאז יז זַא ,ווירב טימ
 ןייק ןעמוק וצ םערָא וצ ןוא ןליופ ןזָאלרַאפ וצ ךייר וצ זיא סָאװ ,רעקיזומ םעד
 ענייז וצ ןרעהוצ ךיז טעװ רעטכָאט ןייז זַא ,רעכיז זיא רע ןוא .לארשייץרא
 ךיז טגָארט סָאװ ,רָאטיזָאּפמָאק םוצ טשינ ןוא תוצע עטנובשחעגסיוא-שיטקַארּפ
 .סעיזַאטנַאפ עטלגילפַאב טימ םורַא

 -לַאב םֹוצ טרעטנענרעד ךיז טָאה ,סנַארפַאש יד ןופ רעטכָאט יד ,ענעריא
 לדיימ סָאד .ךעלזעלג ענעסָאגעגנָא ץַאט-רעבליז ַא ףיוא ןגָארטעג טָאה יז .ןָאק
 יד טקידנעעג טשינכָאנ טָאה סָאװ ןירעליש ַא יו ןעזעגסיוא טשינ ללכ טָאה
 -- ץַאט יד ןגָארטעגרעטנוא םיא וצ יז טָאה -- ,קינשעלערּפ רעה. .עיזַאנמיג
 םייב ןלעטשַאב וצ סָאװ טסוװעג בָאה ְךיא .טשימעג טשינ .,טיװָאקָא רענייר
 ןימ ןופ עיסימ רעלעיצעּפס ַא ןיא טקישעג טציא ךיא ןיב ךעלטנגייא .ןַאמרַאב
 ,יאנתב רָאנ ,ריװַאלק םייב ןרעה סעפע ןזָאל ליו עכלעוו ,הרופיצ רעטסעווש
 יד לייו ַא ףיוא ןסיירוצרעביא ןייז םיכסמ ןלעװ ןרעה ייוצ עטרעעג יד זַא
 .ןָאלַאס-טסעג ןיא ןעמוקנײרַא ןוא ןָאקלַאב ןפיוא ץנערעפנָאק-תודדובתה

 םָארטש רעד יײהעלע -- טגָאזעג רעטסיימגעו טָאה -- ,עעדיא עטוג ַא --
 .טנכייצעגסיוא ,בגא ,זיא יניטרַאמ רעד .ןלעטשּפָא טרָאד ךיז טעװ דיר ןופ

 -- ןבעגעגוצ ירַאה טָאה -- עלעזעלג ןקרַאטש ןרַאפ ,ענעריא ,קנַאד ַא --
 .םעטָא ןרַאפ טפול עשירפ יו ןייז טעװ ןהרוּפיצ טציא ןרעה וצ

 .לַאזטסעג םוצ קעװַא ןענעז ייז
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 עוָאבמעד ןטסָארּפ ןופ ןעװעג זיא ,טנַאװ-חרזמ רעד סיואגנעל ,שיט רעד
 ילבעמ רעדעי .ןטימ ןייז ןיא ןענַאטשעג זיא ערבַאלעדנַאק עקירער-ןביז ַא .ץלַאה
 .רעגייטש ןשינברישילױּפ ןטלַא ןופ ליטס ןיא ןעוועג ָאד זיא קיטש

 זיא ,סכָאװטימ עטסָארּפ יד וצ טסַאג'םַאטש רעד ,ץינייטש ר"ד יּפָארּפ
 ,ריװַאלק םייב ןקור סהרוּפיצ וצ םינּפ ןטימ ,שיט ןופ רעטיירדעגסיוא ןַא ןסעזעג
 ןופ עינָאלד רעד ןיא טקעטשרַאפ לדרעביץיּפש סייו ןייז ןטלַאהעג טָאה רע
 תעשב רָאסעּפָארּפ רעד טציא טרעה ןוא טעז סָאװ .לרעכעב ַא ןיא יװ טנַאה ןייז
 ןָאלַאס ןופ טפול רעד ןיא ןלַאװו עקיטכיזכרוד עניד ענייז טיירפש טרַאצָאמ
 ?תונורכז ןופ ביוטש-רעבליז יװ

 -ַאאצעּפס ַא ןעװעג זיא ,דנַאלשטײד ןופ טילּפ רעד ,ץינייטש ר"ד י'פָארּפ
 עּפָארײא ץנַאג ןופ ןעמוקעג ןעמ זיא ןילרעב ןייק םיא וצ  .גָאלָארוװענ-טסיל
 יז ןבָאה ,טכַאמ רעד וצ ןעמוקעג ןענעז סיצַאנ יד ןעוו .םיל-רבעמ וליפַא ןוא
 רעשטייד ַא ןעועג זיא ץינייטש יּפָארּפ רָאנ .טירט ענייז ןענערב ןבױהעגנָא
 ןעועג טשינ זיא ןברק םוש ןייק .המשנ ןייז ןופ ןרעביפ עלַא טימ טָאירטַאּפ
 ,רָאסעּפָארּפ רעטלַא רעד טַאה רעבירעד .דנַאלרעטָאפ ןרַאפ רעייט וצ םיֹא יב
 ןעוװעג לבקמ ,דנַאל ןייז ןופ טסניד ןיא רָאי קיצרעפ ןענַאטשעג זיא רעכלעװ
 ףיוא טרַאװעג תונשקע טימ ןוא ,םייוניע-יצַאנ עשיזיפ ןוא עקיטסײג יד הבהאב
 ןייז ןופ ןריטרעזעד ,ערעדנַא יו ,טלָאװעג טשינ טָאה רע ,ןטייצ ערעסעב
 .רָאי עט-29 סָאד ןעמוקעג זיא סע זיב ,תולג ןיא קעװַא טלָאװעג טשינ ,ןטסָאּפ
 ,םעד ןגעװו טשינ טדער רָאה ּפָאק ןסייוויינש ןטימ רָאסעּפָארּפ רעטלַא רעד
 ןופ קינילק ןיא סענעצס יד ןגעוו טליצרעד ןבָאה ןילרעב ןופ םיטילּפ רעבָא
 ןבענ .ןירַא םיא וצ ןענעז רענעמ-א .ס עטדירודנמ תעשב ץינייטש 'פָארּכ
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 קינטעצ .ק

 דרָאמטסבלעז זַא ,ןפורעגסיוא ץינייטש יּפָארּפ טָאה קינילק ןייז ןופ ריט רעד
 רעד וצ קעװַא טכַאנ רענעי ןיא טרָאפ רעבָא זיא רע !ןיײגַאב טשינ רע טעװ
 רע ןוא ,עילָאּפָארטעמ ןיק טרעגלַאװרַאפ ךיז טרָאד ןופ ,ןישנָאבז ןופ ץענערג
 .דנַאלרעטָאפ ןייז ןגעוו טדער ןעמ ןעוו ,טגייווש

 ןיא ןסעזעג זיא ,זיוה ןופ ידייל ןוא ןירעבעגטסַאג יד ,ןַארּפַאש הנשוש
 ,ךעלביולגמוא .װָאנַאהַאק רַאקסָא טנַאקירבַאפ רעציליב ןסיורג ןופ טפַאשלעזעג
 ןיוש טָאה ,ןיסעצנירּפ רעשילַאטנעירָא ןַא ןופ םינּפ ןטימ ױרפ עגנוי יד טָא זַא
 ַא ןוא ,טעטיזרעווינוא רעװעקָארק ןפיוא רָאי עטייוצ סָאד זיא רעכלעוו ,ןוז ַא
 ריא סַאג ןיא ּפעק יד סא ןיש ןעיירד רענעמ סָאװ ,ענעריא יו רעטכָאט
 .ןקוקוצכָאנ

 .טסעג יד ןשיװצ ָאד טנייה זיא יקציאורטס ןַאילוי רָאסעּפָארּפ רעד ךיוא
 ןיא טּפיטרַאפ זיא קילב ןייז ,םינּפ ןטגנערטשעגנָא ןַא טימ שיט םייכ טציז רע
 .רעגניפ ענייז ןשיװצ טלַאה רע סָאװ ,לזעלג ןקידנעלקניפ םענעלָאטשירק םעד
 גנולצולּפ טָאה רעכלעוו ,רעעזלעה ַא ןופ ענימ ַַא טימ ןײרַא טרָאד טקוק רע
 .םעלאבדזָאלג ןייז ןיא ןקעלפ עטיור ןעזרעד

 -עקָארק ןפיוא קיטַאמעטַאמ ןופ רָאסעּפָארּפ רענעזעוועג זיא יקציאורטס ןַאילוי
 טכַאמעג טמירַאב םיא ןבָאה ןטעברַא עכעלטפַאשנסיױו ענייז .טעטיזרעווינוא רע
 -ערג יד רעסיוא ךיֹוא רָאנ ,ןלױּפ ןיא זילב טשינ טיבעג םעד ףיױא החמומ סלַא
 יד דנַאל ןייז ןיא ןעמוקַאב טַאה רעטנרעלעג רעד זיב .דנַאל ןייז ןופ ןצענ
 ןענעז ,עיצקעל ַא ךָאנ טעטיזרעווינוא ןופ קידנעײגסױרַא :גנונעקרענא עטנידרַאפ
 טלַאמעגפיוא ןוא ,ןגָאלשעצ ךעלרעדרעמ םיא ,ןטנעדוטס עּפורג ַא ןלַאפַאב םיא
 ןפיוא ןגיל ןבילבעג זיא רע "!ךרַאּפ דיי, :ברַאפ-לייא רעלעג טימ ןקור ןייז ףיוא
 רע טָאה טקעװעגרעביא .דנַאטשוצ ןזָאלטסוװוַאב ַא ןיא טעטיזרעווינוא ןופ ץַאלּפ
 ןעמוקעג זיא רָאטקער רעד .ןכָאװ עכעלטע ןגעלעג זיא רע וװ ,לָאטיּפש ןיא ךיז
 -ורטס יפָארּפ רעבָא ,רעצ ןייז טקירדעגסיוא ייברעד ןוא ןעמולב טימ םיא וצ
 דובכ ןפַאשעג טָאה רע וװ ,טֹרָא םוצ טרעקעגקירוצ טשינ רעמ ךיז טָאה יקציא
 יד ןופ ןוז רעד ,לעצראמ .טלעוװ רעכעלרעסיוא רעד ןופ ןגיוא יד ןיא דנַאל ןייז
 ןפיוא ןעגנווצעג ןעוועג טעטיזרעווינוא ןפיוא ןסעצסקע יד בילוצ זיא ,סנַארפַאש
 ?ורטס ןַאילוי .םייהרעדניא ןביילב וצ ןרעטלע ענייז ןופ גנַאלרַאפ ןכעלקירדסיוא
 רעביא סעידוטס ענייז טימ רעמיצ-טעברַא ןייז ןיא ןסָאלשעגּפָא ךיז טָאה יקציא
 טָאה ןַארפַאש לעצראמ זילב ,קיטַאמעטַאמ רעד ןיא ןלומרָאפ ןוא ןדָאטעמ עיינ
 רעדיו רעליש ןוא רָאסעּפָארּפ ןענעז ךָאנ ױזַא .טנעטסיסא רעד ןייז טנעקעג
 .ןעמַאזוצ ןעוועג

 םוצ טקוקעג טָאה רע .ןַארּפַאש זיאולַא ןסעזעג זיא ,שיט םייב ,ןָאנביױא
 ,ענעריא רעטכָאט ןייז ףיױא ןעגנעה ןבילבעג ןענעז ןגיוא ענייז רָאנ ,ריוװַאלק
 -כָאנ ןוא ריװַאלק ןפיֹוא טנעה עדייב טימ עטנעלעגנָא ןַא ןענַאטשעג זיא עכלעוו
 הרוּפיצ ןוא ,הרוּפיצ רעטסעװש רערעגניי ריא ןופ ןעגנוגעווַאב-רעגניפ יד טגלָאפעג
 םינּפ סנַארּפַאש .ןרעדנוװַאב םוצ זיב טבַאגַאב שילַאקיזמ ןעוװעג ךעלקריוו זיא
 רעביא רעלָארטנַאקרעבױא רעד ,זָארטַאמ קעינָאמ :ןענעריא בילוצ טגרָאזרַאפ זיא
 װ לדיימ םעד וצ טעּפעשטעגוצ סנטצעל ךיז טָאה ,עמריפ ןייז ןופ ןטנעגַא יד
 : .ץרש רעסואימ ַא

 ירֲאה גנילביל ריא וצ טעדנעװעג ןענעז ןגױא סהרֹוּפיצ .ןרידָאלּפַא עלַא -
 -עגנעמַאװצ ענעביוהעגפירַא טימ טנַאװ רעד ןבענ טייטש רעכלעוו ,קינשעלעדּפ
 -לוּפמיא רעד ,ןיקנעכ רָאנ ,קנַאד ןוא גנונעקרענא ןופ ןכייצ סלַא טנעה עטקירד
 טימ רעד ןיא ןסירעגרעביא טָאה ןליּפש סהרוּפיצ ןעמעװ ,רעוט-רעטעברַא רעוויס
 :ךישממ זיא רע ,וטנעמסידָאלּפַא יד ןופ ףוס ןזיב טשינ טרַאװ ,דייר ענייז ןופ
 דנַאלגנע !קיטילַאּפ -ױרפנסַאג עכעלסעה ַא טציא טליּפש -- רע טגָאז -- דנַאלגנע;
 ןגעק טכיוועגכיילג ןטלַאה ֹוצ ידכ עּפָאריײא רעקיטש ךָאלָאמ ןופ קסיּפ ןיא טפרַאװ
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 וצ טיירג דנַאלגנע זיא דנַאלסור וצ האנש רעדנילב ריא ןיא ,דנַאברַאפ-ןטַאר
 ."ךיירטסע ןוא ןכעשט -- זײװַאב ַא ,םירגּפ רעביא ןטערט

 זצ טניישרעד ,רָאה ּפָאק ןטלטַאּפעצ םעד טימ ןיקנעכ רעוװיסלוּפמיא רעד
 יז טרעק ןוא קידנדער ןײרַא טלַאפ רע .טניוװמערוטש ַא יװ ךָאװטימ ןטסָארּפ ןדעי
 ןסעגרַאפ טָאה רע ןכלעוו ,ּפָאק ןפיוא שולעּפַאק םעד םיא טנָאמרעד ןעמ ןעוו -- םוא
 ךיז רע טזָאל קידנדער ױזַא ןוא .קידנדער -- זיוה'רעדָאפ ןיא ןזָאלוצרעביא
 ףדער קידנרעהפיוא טשינ קירוצ טרָאד ןופ ךיז טרעק ןוא זיוה-רעדָאפ םוצ ןייג
 ןוא םינּפ גנַאל קידרענייב ,זָאנ עפרַאש ןייז ,טדער רע זױלב טשינ טסייה'ס
 ןשַאט-טנָארפ עטּפָאטשעגנָא דימת יד ןוליפַא .טדער ףוג רענעגיוצעגסיוא רעכיוה
 יב ןדער ,ןטפירשטייצ עשידנעלסיוא ןוא עשידנעלניא עטקעטשעגסױרַא טימ
 .ךיוא םיא

 ךיז טבילרעד -- ,דָאב-טולב ןשירפ ַא ןדיימסיוא תמאב ליװ דנַאלגנע --
 -- ןָאט ןרעקיאור ַא טימ דייר סניקנעכ ןופ םָארטש םעד ןציירק וצ ןַארּפַאש זיאולַא
 -רעטנוא ןעכנימ ןיק טמוק רעטסינימ-רעימערּפ רעשילגנע ןַא בוא טשינ טניימ
 ןצַאשּפַא טשינ סָאד עטכישעג יד טעװ ,ףרוווסיוא ןטַאװהּפצוח ַאזַא טימ ןעלדנַאהוצ
 .םולש םוצ געוו ןפיוא עיטַאמָאלּפיד רעשילגנע רעד ןופ טַאט עשיטע סלַא

 סָאד עטכישעג יד טעוװ יאדווַא !יאדװַא -- :טרָא ןופ ףיוא-טגנירּפש ןיקנעכ
 טגָאזעג םעד ןגעוו ןיוש טָאה לייוורעד רָאנ !ןצַאשּפָא סָאד יז טעװ ,יוא ...! ןצַאשּפָא
 -גנע, :לישטרעשט ןָאטסניװ ,טסיצילבוּפ רעשילגנע ןַא אקווד טרָאװ קידתמא ןַא
 ןוא המחלמ ןשיווצ ןביילקוצסיוא הרירב ַא טַאהעג טָאה -- רע טגָאז -- דנַאל
 רשפא "..ןבָאה יוויס יז טעוװו המחלמ ןוא ,עדנַאש טלייוועגסיוא טָאה יז ,עדנַאש
 ?גנַאלש עניורב עקיזָאד יד טעװעדָאהעגפיוא טָאה סע רעװ ןגָאז רימ ריא טנעק
 .םלוג םענירב םעד ןפאשַאב טָאה ל"רהמ רעכלעוו ,ןגָאז רימ ריא טנעק רשפא
 םינּפ ןטימ טלעטשעגנָא םיא ןוא טנַאה ןיא קַאה עטפרַאשעג ַא ןבעגעג םיא
 .עיטַאמָאלּפיד רעשילגנע רעד ןופ ליּפשייב ןשיסַאלק ַא ריא טָאה טָא ?חרזמ םוצ
 טימ ןפרַאװ טציא ךיז םלוג םעד טשינ לָאז ,עדנעגעל רענעי ןיא יוװ ,יאוולה רָאנ
 . ...! רעפעש ןייז ףיוא קַאה רעד

 :ןסַאלעג טדער ,רעשרָאפ-רוטַארעטיל רעגנוי רעד ,רעברעפ
 ןדָאטעמי-ױרפנסַאג יד בוטש רעכעלטנרָא ןַא ןיא ןענָאמרעד טשינ רעסעב --

 יד ןרָאװעג ןזיװַאב טשינ ללכ ךָאנ זיאס -- רע טגָאז -- .עיטַאמָאלּפיד רעד ןופ
 ןעוו ,דנאברַאפױטַאר ןופ ןסיוועג סָאד זיא וו .ןילמערק ןופ דלושמוא עטיור
 טרָאװ ַא טרעהעג טָאה רעװ ?וַאכַאד ןיא ןליופ ןטסילַאעדיא עטסעב סעּפָאריײא
 -- שטנעמ ןרעביא ןעגנוקידלַאװגרַאפ ןוא ןעמָארגָאּפ יד ןגעו עװקסָאמ ןופ
 רעקידנעייגפיוא רעד ךָאד טנייש סעּפע ?דיי ַא רָאג זיא שטנעמ רעד וליפַא ןעוו
 ,טרָאד ןעמ טגייוש סָאװרַאפ ָאט !רענעפ עטױר עריא ףיוא טייהיירפ ןופ ןרעטש
 טיירדעגקירוצ עטכישעג רעד -ןופ דָאר סָאד טרעװ ןגױא סנעמעלַא רַאפ תעשב
 ?רָאי טנזיוט טימ

 :ןָא ךיז טדניצ ןיקנעכ
 ןדער רימ תעשב דנַאברַאפרטַאר ןעמעלַא םעד וצ טָאה תוכייש רעסָאװ --

 :רענעטלַאהַאב רעד ,ןָאיבלַא ןשילגנע ןופ עיטַאמָאלּפיד רעקידמינפייוצ רעד ןגעוו
 , ..יצַאנ ןופ אנוש

 ללכ ךָאנ זיא יצַאנ ןופ אנוש רענעטלַאהַאב רעד זיא'ס רעװ ,דניירפ ןיימ ,ָא --
 עלעיצעּפס יד שַאט ןופ סױרַא ןעיצ טנעה ענייז תעשב ,רעברעפ טגָאז -- ןזיװַאב טשינ
 -עגּפָא ןענעז טײז עטשרע רעד ףױא ווו ,גנוטייצ-טנוװָא רעד ןופ עבַאגסױוא
 ןיא ןענעז עלַא ןרעדנַא ןבענ רענייא רעלטיה ןוא ןילַאטס ןופ רעדליב יד טקורד
 :לוק ַא ףױא טסקעט םעד טנעייל ,גנוטייצ יד טמענ ןַארּפַאש .גנונַאּפש רעזעוורענ

 זיא יצ .ןעגנולדנַאהרעטנוא עמייהעג רָאפ ןעמוק ןילרעב ןוא עװקסָאמ ןשיוװצ,

 --/? םזינומָאק ןוא םזילַאיצָאסילַאנָאיצַאנ סרעלטיה ןשיװצ גנוקידנעטשרַאפ ַא ךעל;עמ
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 קיַנסעצ .ק

 ןטרַאװרעד סָאד יו טפול רעד ןיא טייקליטש ַא ןפרָאװעגנײרַא טָאה סעיינ יד
 ךיז טשינ טגַאװ רענייק .רענוד ןופ סיירפיוא םעד טינשיץילב ןפרַאש ַא ךָאנ
 .לסקַא טייז ןייא וצ ּפָאק ןטימ ןגיובעג טייטש ןיקנעכ .שוריּפ ַא טימ ןגָאזװצסױרַא
 יד ןרעה טנָאקעג עלַא ןבָאה טייקליטש רעד בילוצ .לטניּפ ַא וצ ץעגרע טקוק
 בילוצ ןזיוהרעדָאפ ןיא עיצַארענעגךַארּפַאש רעגנוי רעד ןופ ןפורסיוא עכעליירפ
 .טדימש .ַאינַאס ןייליירפ רעד ןופ ןעניישרעד םעד

 ןענַאטשעג זיא ןיקנעכ ןליפַא .ןזיירק עלַא ןיא טבילַאב ןעוועג זיא טדימש ַאינַאס
 זַא ,טסוװעג טָאה רע שטָאכ ,רעטכַאט רעזַאושזרוב רעד טָא רַאפ ץרא ךרד טימ
 -כרודַא טשרעוצ ןרעוװו קירבַאפ-?איבמולָאק, סרעטָאפ ריא ןופ ןגוצ ענעגנולעג יד
 ןפורעג טָאה טדימש רעטלַא רעד יװ ,ּפָאק-?סעלעטָאטסירַא םעד ךרוד טרעטליפעג
 רעד ןופ לייט ַא יו ןעװעג ַאינַאס זיא זיֹוה ןיא סנַארּפַאש יד ייב .רעטכַאט ןייז
 -שעלערּפ ירַאה זַא ,ןרעה טזָאלעג ןַארפַאש הנשוש טָאה לָאמניא טשינ .החּפשמ
 ןוז ריא רַאפ ץרַאה ןיא ןטיהעג טָאה יז סָאװ ,לדיימ סָאד טּפַאכעגסױא טָאה קינ
 טרָאפ ןירעד זיא ,טומ ןטכייל ןיא ןרָאװעג טכַאמעג זיא סָאד שטָאכ ןוא ,לעצרַאמ
 .שטנווו ןקיניזטסוװַאברעטנוא ןַא ןופ תמא קנופ רעד ןגעלעג

 ,רעטסַײמגעוװ דךלָאּפָאעל עגעלָאק ןייז ריא וצ טריפעגוצ טציא טָאה ירַאה זַא
 קידנקערטשסיוא ַאינַאס טָאה ,טלייצרעד רעירפ ןיוש ריא טָאה רע ןעמעװ ןגעֹוו
 טנעקַאב ,רעטסיימגעו רעה -- ירַאה ףיוא ןזיוװעגנָא עטשרע יד ,טנַאה יד םיא וצ
 םעד ףיא רעקיזומ רעטסטבַאגַאב רעד ,קינשעלערּפ ירַאה ,ןַאמ ןקיטפנוקוצ ןיימ
 ...טנעניטנָאק ןשיאעּפָאריײא

 טריפעגוצ יז ,םערָא ןייז רעטניה טנַאה סַאינַאס ןעמונעגנָא טָאה ןַארּפַאש זיאולַא
 רעד לייוו ,טייז סנַארפַאש ןופ טסעשז רעגולק ַא ןעװעג זיא סָאד ןיא ,שיט םוצ
 ,גנומיטש רעמעװקַאבמוא רעד ןופ ןעקנַאדעג יד ןדנָאװעגּפָא דלַאב טָאה םלוע
 טײהנזעװנָא סַאינַאס .ןבירטעגניירַא ייז טָאה עיצַאסנעס-סגנוטייצ יד רעכלעוו ןיא
 ןעוועג זיא סָאד .גנומיטש עטרעטייהעג ןוא טייקרעטנומ ךיז םורַא טײרּפשעג טָאה
 ןַײז וצ טַאהעג כיל עלַא ןבָאה רַאפרעד .םוידיאולפ ריא ןוא חוכ רעכעלריטַאנ ריא
 -נגיונרַאפ ןוא ,ךעלזעלג ייווצ טליפעגנָא טָאה ץינייטש 'פָארּפ .טײקטנצָאנ ריא ןיא
 סָאד ןעמונעג טָאה יז .ןַאינַאס וצ סנייא טגנַאלרעד ,רילַאװַאק רעגנוי ַא יוו ךיז קיד
 טָאה ןעניקנעכ ןגױא יד טימ קידנכוז ןֹוא ,ךיוה ןביוהעגפיוא סע .,טנַאה ןיא לזעלג
 :סָאטַאּפ טימ ןפורעגסיוא רענדער-ןסַאמ ַא ןופ לוק ַא טימ קידנריזָאּפ .יז

 רעד רעביא עיטַאמָאלּפיד רעשיסור רעגנוי רעד ןופ גיז ןרַאפ ..!ןיקנעכ --
 קירוצ טלָאצ רעכלעוװ ,ןילַאטס ןבעל לָאז ..!טרעדנוהרָאי ןקיטנייה ןופ טײקשלַאפ
 תועיבצ טימ ןוא ,טייקשלַאפ ןגעק טייקשלַאפ טימ דנַאברַאפ-ןטַאר ןופ םיאנוש יד וצ
 ..!תועיבצ ןגעק

 ןוא ,טרעלקעגפיוא סע ַאינַאס טָאה טָא .תולעּפתה טימ טרידָאלּפַא טָאה ןיקנעכ
 םעד ןפרָאװעג םיא וצ לדיימ סָאד טצעי טָאה ּפעק סנעמעלַא רעביא .רָאלק זיא'ס
 ןיא טציא רשפא טָאה אינַאס זַא ,טסוװעג טָאה רע שטָאכ ןוא .רעפיש םוצ לסילש
 סָאד םיא טָאה ,קיטש ןלַארטַאעט ַא ןופ לַאניפ ןשיטעטַצּפ ַא ןליּפש וצ טַאהעג ןעניז
 ןוא חסונ ריא זיא סָאד .יז זיא ױזַא .ןעוועג לחומ סָאד ריא טָאה רֹע .טרַאעג טשינ
 .רעגייטש ריא

 ,עזעטניס רעכעלרעדנוו רעד ןופ טשַארעביא ןעוועג זיא רעטסיימגעוו דלַאּפָאעל
 יד .ןזעוו ךעיורפ ןקנַאלש םעד ןיא ןקינייארַאפ וצ ןעגנולעג זיא רוטַאנ רעד סָאװ
 רעכעלטפַאשנדײל ;ןיזפרַאש ןוא עיגרענע טימ טמעטָאעג טָאה ריא םורַא טפול
 ףיא "לרעפעפ,-ןח עצרַאװש סָאד ןוא .עדריוו-טסבלעז ןוא טנעמַארעּפמעט-ןעיורפ
 ןופ ,המיתח ַא טימ יװ טקיטעטשַאב ץלַא סָאד טָאה קַאבירעבױא רעטכער ריא
 ךלָאּפָאעל טָאה -- ,ירַאה, .קידנסיוומוא ןכַאמ טשינ ךיז טסנָאק וד רעכלעוו
 לדַײמ סָאד ןענעק וצ ךעלקילג ןיב ךיא -- עגעלָאקילוש ןייז וצ ןפורעגסיוא
 ."ליצ ןדעי ןייד וצ ןייגרעד ןענַאק טסעװ וד ןכלעוװ טימ
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 ןַארּפַאש זיוה סָאד
 קא ר א ר רע עטר נא

 ַא טימ ןגױצרַאפ ןרָאװעג זיא ןגױא עיולב סירַאה ןופ קילב רערָאלק רעד
 -רַאפ זיא ַאינַאס זַא ,טסוװעג טָאה רע ?ליצ ןייז וצ ןייגרעד רע טעוװ יצ .לפענ
 ןייז וצ יורטוצ טָאה רעטָאפ ריא ןוא ,רעטָאפ ריא ןופ תוחקּפ םעד ןיא טדנעלב
 -נַאפ עשינלטב יד ןופ ןסולפנייאַאב ןזָאל טשינ ךיז טעװ יז זַא ,?סעלעטָאטסירַא,
 טשינ ךיא לעװ לָאמסָאד זַא ,רימ טגָאז ץרַאה סָאד, .ןטבילעג ריא ןופ סעיזַאט
 ךימ טָאה עיציאוטניא ןיימ -- טגָאזעג ליטש ירַאה טָאה -- ליצ ןיימ וצ ןייגרעד
 ערעדנַא יו ןוט ךיא לעװ לָאמסָאד זַא ,ליפ ךיא .טרַאנעגּפָא טשינ טנייה זיב ךָאנ
 "ףוט וצ רימ טריטקיד לכש ןיימ יוִו טשינ ןוא ,ןליוו

 יד טגָאזעגנָא שוריפב טָאה רעלטיה, :טדערעג רעברעפ טָאה שיט םייב
 ערעזדנוא רע טניימ סָאד זַא ,טשינ ןטכַארט רימ ןוא .קלָאפ ןשידיי ןופ גנוטָארסױא
 רעד ןגעוו ןדער ןוא ןציז רימ .רעדניק ערעזדנוא ןוא ןעיורפ ערעזדנוא ,םיפוג
 ,ןזיוצנַארפ ,ןקַאילָאּפ ןעוועג ןטלָאװ רימ יוװ עּפָארײא ןופ קיטילָאּפ רעסואימ
 ןענעז לייורעד .אנוש רעד זדנוא טעז סע יו ױײזַא קלָאפ ַא יו טשינ ןוא ,ןסור
 זדנוא טעוװו רעװ ,ןישנָאבז ןופ םיטילּפ יד ןעמענוצפיוא עגַאל רעד ןיא ךָאנ רימ
 סָאד טקנעדעג יצ ?ןישנָאבז רעזדנוא ןופ ץענערג יד ןייז טעװ ווו ?ןעמענפיוא
 רימ ביוא זַא ,עלעירטסודניא-סירג ערעזדנוא ןעקנעדעג יצ ?רעצעמע זדנוא  ייב
 "לךנַאל רעזדנוא ןבָאה ךיוא רימ ןפרַאד קלָאפ ַא ןענעז

 ןפיוא טָאועש ןוא ןרַאגמַאק ןופ רָאטַאטקיד-ןזיירּפ רעד ,וװָאנַאהַאק רַאקסָא
 -טפעשעג ןיא -טלייועג טנייה קילעפוצ טָאה רעכלעוו ,קרַאמ-ליטסקעט ןשיליֹוּפ
 ןלענָאיצידַארט םוצ ןבילבעג ךיוא אליממ ןוא ,ןַארּפַאש עמריפ רעד ייב םינינע עכעל
 יורפ רעד טימ סעומש ןייז ןסירעגרעביא טָאה ,'ךָאװטימ ןטסָארּפ ןופ ייט
 רעכלעוו ,ןַאמנגנוי ןקירָאהטױר םעד רעפטנע ןַא ןבעג ךיז ןבילקעג ןוא ןַארּפַאש
 רָאנ ,רעגרָאזרַאפ-לארשי ללכ ַא ןופ עזָאּפ רעד ןיא טלעטשעגקעװַא ָאד ךיז טָאה
 .יאדכ טשינ ,רעגַײטש .ַא ,טנַאה רעד טימ ןוטעג ךַאמ ַא טָאה װָאנַאהַאק רַאקסָא
 .ןגייווש רעסעב זַא ,עיצַאלוקלַאק יד טכַאמעג היבו הינמ סיוא טזייוו טָאה רע

 ןרעברעפ ןופ קילב ןייז ןעמונעגּפָארַא טשינ טָאה רעכלעוו ,קינשעלערּפ ירַאה
 .ריװַאלק ןבענ רעטכַארטרַאפ ַא ןעזרעד גנולצולּפ ךיז טָאה ,טדערעג טָאה רע תעשב
 עכלעוו ,ןליפעג ןופ לַאװק םענעגרָאברַאפ ַא טנפעעג םיא ןיא ןבָאה דייר סרעברעפ
 עכעלרעניא ןא טליפעג טָאה רע .ןייטשרַאפ וצ ןבעג ןצעמע טלָאװעג טָאה רע
 ןפוא םושבכ ייז רַאפ ןָאק רע רָאנ ,ןעגנערבוצסיורַא ןליפעג יד טייקידנעווטיונ
 רע .רעצ טפַאשרַאפ םיא טָאה סָאד ןוא .רעטרעוו עקיסַאּפ ןייק ןעניפעג טשינ
 רע .קעדוציריװַאלק םעד ףיוא-ביױה טנעה ענייז זַא ,טליפעג טשינ טעמכ טָאה
 זױלב טָאה רע ,ןשיװַאלק יד ןרירַאב רעגניפ ענייז זַא ,טליפעג טשינ ךיוא טָאה
 -ליטנעוו יד טרירַאב טלָאװ רע יו רעגניפ ענייז ןופ ןציּפש יד רעטנוא טליּפעג
 ,ןליפעג עטסערּפעג טימ עטליפעגנָא ןענָאלַאב עטכַאמרַאפ שיטעמרעה ןופ ןעגנונעפע
 זיא ןליטנעוו יד ןופ םענייא ףיוא רעגניפ ַא ענייז ןופ קורד רעדעי .ןליפעג ענַײז
 טדײלקעגנָא ,חומ ןײז ןופ טפול עקידנסערּפ םָארטש ַא ןעיירפַאב וצ דנַאטשמיא
 רע טָאה טסבלעז ךיז ןופ .קורדסיוא ןוא רעטרעװ ,ךַארּפש רענעפַאשעג-יינ ןיא
 ףיט ךיז טָאה רעּפרעק-רעבױא ןייז .עלעקנעב ןקידנור םעד ףיוא טצעזעגּפָארַא ךיז
 ייװצ ענייז טימ ןוא ,ןעקנוזעגּפָארַא ּפָאק ןייז ,ריװַאלק ןרעביא ןגױבעגרעבירַא
 וצ טקירדעג יװ ןשיװַאלק יד טעמכ רע טָאה רעגניפ ןוא טנעה עטײרּפשעגסיױא
 ןופ ןציּפש יד וצ ייז ןופ ןדעי ןופ חוכ ןקידנעמָארטש םעד טליפעג טָאה רע .ךיז
 .ייז רעביא טשרעהעג טָאה רע .רעגניפ ענייז

 ,רעדנילב ַא יו ,ןשיװַאלק יד וצ עטקערטשעגסיוא ןעװעג ןענעז טנעה ענייז
 -צניפ רעד ןיא געוו ַא ךיז רַאפ ייז טימ טכוז ןוא טנעה ענייז סיוא טקערטש סָאװ
 יייורעד ,רעמיצ ןופ ןעלקניו יד ןיא עקידרעטיצ ,ןעגנַאלק ענלצנייא .טייקרעט
 טעבעג .ַא ןיא ןסָאגעגנעמַאזװצ גנולצולּפ ךיז ןבָאה ,ןרעדנַא ןופ רענייא עטרעט
 ,סנקלָאװ יד ךרוד טכיל לַארטש ַא יװ הליפתיןגרָאמירפ ַא ,טפַאשקנעב טימ לוּפ
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 טימ ןסָאלּפעג רענעט יד ןבָאה טציא .גנַאגפיוא-ןוז .רעקיטכיל ,רעלעה לָאמַא סָאװ
 רעד ןדנוװשרַאפ .ץנַאט-תוקיבד ַא וצ גנוטיײלגַאב ןיא דיירפ טימ ןוא טפַארק
 עטניורקַאב -ןוז סױרַא ןעמיווש ןעלמיה ענייר עָאלב ןופ טנָאזירָאה םעד ףיוא .לּפענ
 ןופ םטיר ןטימ לָאט םוצ ּפָארַא ייז ןופ ךיז ןרַאש סעדַאטס"סּפעש ,ןציּפש-גרַאב
 ןשטילג יײז .ןגיױא ןיא טדנעלב לָאװ רעייז ןופ טייקסייוו סָאד .לַאפ-רעסַאװ ןקימיוש
 רעקידנעיײגסיוא ןזיב ,סלָאיפייפ-רעכוטסַאּפ ןופ גנוטײלגַאב ןיא גרעב יד ןופ ךיז
 ענלצנייא יו רעמיצ ןופ ןעלקניו יד ןיא סיוא-ןעייג רענעט יד .טייוו-טייוו ,ָאכע
 קיטפערק ַא סױא טכערב ךָאנרעד דלַאב .ןגער-ןגרָאמירפ ןופ ןרעהפיוא ןכָאנ ןּפָארט
 טעברַא ןופ ץנַאט םוצ דיליטײלגַאב ַא ,רענעביוהרעד ַא ,רעטקיטומרעד ַא ,גנַאזעג
 -לוקסומ ןופ ליּפש רעשימטיר ַא ,הרובג ןופ ץנַאט רעטמערוטשעצ ַא ,ףַאשַאב ןוא
 סרעמע ,יױב ןופ טקַאט םוצ גנוגעװַאב ןיא ןטסורב ענעזנָארב עטעקַאנ ןוא סמערָא
 עקידייל ךיז ןזָאל ןוא ,ףױרַא םוצ עלופ ךיז ןביֹוה ןסיוטש-לגיצ ןוא טנעמעצ טימ
 סע .רעכעה ,רעכעה .ןָאטעב ןוא ןזייא ןופ טנעװ ךיז ןעמערוט סע .ּפָארַא םוצ
 ןַײז רערעקַא רעד טרעפיט סע ,ןזייא ףיוא רעמַאה ןייז טימ טדימש רעד טרעמַאה
 יַאװכ ןעגנַאז ענעדלָאג ןופ םי ַא ןוא ,רעיײז רעד טעייז סע .דלעפ ןיא ןזייא-רעקַא
 יד םורַא טמערָא רעטינש רעד זיב ,טניוו ןופ טעלג ןרעטנוא ּפעק עלופ ערעייז ןעיל
 עליטש טימ ןָא טמוק טנװָא רעד .ןברַאג ןיא ןייא ייז טרעפעלש ןוא ןעגנַאז
 ןייז סיא-טיירּפש ןוא ,לָאט ןופ רענעט עסעװרָאב טימ ףיוא טייג רע .טירט
 -סיױא לָאמַאפיוא רעדיו ידכ ךיז ןטײרּפשעצ רענעט יד .גרעב יד רעביא ליהנייא
 רענעטיייב ןוא רענעט ,ןעגנַאלק עלַא .גנולאשפיוא רעקיטפערק ַא טימ ןכערבוצ
 ַא ,תובהלתה ןוא זַאטסקע ,ץנַאט ןקידמערוטש ַא ןיא ןעמַאזוצ טציא ךיז ןעמענ
 ,גָאט-סטעברַא ןכאנ ץנַאט-לַאניפ

 -קנעב ןיא סיוא טלפייפ ךוטסַאּפ רעגנוי רעד .הקד הממד לוק -- ךָאנרעד ןוא
 ןיא טפור רעטבילרַאפ ַא .ייו רעקידנעקנעב ,רעטבעוועג-רעבליז ,דיל ןייז טּפַאש
 ..רעטבילעג ןייז וצ טײקמַאזנייא

 סנגיובנלע יד טרַאּפשעגנָא טָאה רע .ןליּפש סָאד ןסירעגרעביא טָאה ירַאה
 .טנעה ענייז ןיא םינּפ סָאד טקעטשרַאֿפ ןוא רוטַאיװַאלק רעד ןופ דנַאר ןפיוא
 -ָאנּפיה ַא יװ ,ךעלגעוװַאבמוא ןסעזעג ןענעז עלַא .טרידָאלּפַא טשינ טָאה רענייק
 -רעביא ןוא טלעו רעטפושיכרַאפ ַא וצ ןעקנַאדעג ענייז טריפעגקעווַא טלָאװ רעקיט
 .עטקידיילעגסיוא שיט םורַא םיפוג ערעייז טזַאלעג

 תוטשּפ רענעטלַאהעגנַײא טימ ןוא טלעטשעגפיוא ךיז עטשרע יד טָאה  ַאינַאס
 !קינשעלערּפ ,ָאװַארב !ָאוװַארב : ןפורעגסיוא

 זיאולַא ןסעזעג ךָאנ זיא ירַאה ווו ריװַאלק םוצ קעװַא עלַא ןענעז ךָאנרעד
 ןעמָאנ ןיא טקנַאדעג ןוא טנַאה יד טקירדעג קיצרַאה ןוא גנַאל םיא טָאה ןַארּפַאש
 טגַײלעגפױרַא טָאה רע .ןעמוקעגוצ רעברעפ זיא ךָאנרעד .עקידנזעונָא עלַא ןופ
 ןגױא ענייז ןיא טקוקעג קידנגייוש ,רעדורב ַא יװ לסקַא סירַאה ףיא טנַאה ןייז
 .טײקרַאבקנַאד ןוא ץרא ךרד טימ
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 רענאפ קחצי

 םעד ,םייה רעזדנוא ןופ טנעװ יי

 ןיא רעביירש עשידיי ןופ ןייארַאפ
 רָאי עכעלטע טימ ןבָאה רימ סָאװ ,לארשי
 ןעוועג טלָאמעד ןענעז .,טיינַאב קירוצ
 -ַאב ייז ןענעז טנייה .עקידייל ,עטעקַאנ
 סעיפַארגָאטָאפ -- ,רעדליב טימ ןעגנָאה
 ירַאפ ענעגנַאגעגקעװַא ערעזדנוא ןופ
 .רעדילגטימ-סנייא

 םישולש יד וצ ,טנווָא-הרכזא ןדעי רַאפ
 ענערָאװעג-שירפ ַא טגנערב ,רבח ַא ןופ
 "ופ דליב סָאד דיילק-רעיורט ןיא הנמלא
 -ַארגָאטָאפ יד ןוא ,םענעברָאטשרַאפ םענ
 טנַאװ רעד ףיוא ןעגנעה ןיוש טביילב עיפ
 ,לַאקָאל-סנייארַאפ ןופ

 -ַאב ןעגנונעכייצרַאפ עקיזָאד יד טימ
 -ַאיב ןייק ןביירש וצ טשינ רימ ןקעווצ
 ערעזדנוא ןגעוו םיטרּפ עשיפַארגָאילביב
 יַאב םעד ןיא ןָאק יאדווא ןוא .םירטפנ
 ןגעוו דייר ןייק ןייז טשינ ץַאלּפ ןטצענערג
 עשירעלטסניק ערעייז ןענעכייצ ןוװֹורּפ
 םעד ייב ךימ לעװ ךיא ביוא .ןטלַאטשעג
 יּפָא רעגנעל לסיבַא רשפא םענעי רעדָא
 ,רַאפרעד ןייז טשינ סָאד טעװ ,ןלעטש
 ןרעסערג ַא רַאפ םיא טלַאה ךיא לייוו
 טושפ רָאנ ,ןרעדנַא םעד ןופ רעביירש
 ךעלנעזרעּפ רימ זיא רע לייוו ,רַאפרעד
 רעסעב םיא בָאה ךיא ,ןענַאטשעג רעטנענ
 רימ ףיוא טָאה טוט ןייז ןוא טנעקעג
 .קורדנייא ןרעקרַאטש ַא טכַאמעג

 -ָארכ ןטױל ןענעז ןעגנונעכייצראפ יד
 ןופ רָאי םעד טיול .ה .ד ,רדס ןשיגָאלָאנ
 .הריטּפ רעד

 המישר רעצרוק רעקיזָאד רעד ןיא
 יד ףיוא ןלעטשּפָא טשינ ךיז רימ ןלעוו
 ןלייז ןוא רעגיילנייטשטנורג יד ,ןזיר יירד

 הכרבל םנורכז

 שַא םולש :לוטַארעטיל רעזדנוא ןופ
 (1872--1959) יקסניּפ ךוד ,(1880--1957)

 טשינ .(1887--1959) רואינש ןמלז ןוא

 יז ןופ ןדעי ןגעװ ץַאלּפ רעד זיא ָאד
 -וקנָא טשינ ךיוא ןפרַאד ייז .ןביירש וצ
 טימ .ייז ןענָאמרעד רעזדנוא וצ ןעמ
 ןנעל םייב ךיז ייז ןבָאה קרעװ ערעייז
 ןטנעמונָאמ יד ןוא .?טנָאמרעד , גונעג
 טלעטשעג ןילַא ךיז ןבָאה ייז סָאװ
 החכש ןופ ןבָארקימ יד ןגעק ייז ןציש
 .תורוד ףיוא

 רענעק בקעי
 ,עיצילַאג-חרזמ ,שזעראבז ןיא ןריובעג

 1951 רָאי ןיא ןברָאטשעג .1884 רָאי ןיא
 רעדנירגטימ רעד ןעוװעג .,לארשי ןיא
 ןויצ ילעוּפ רעשיכיירטסע רעד ןֹופ
 עשיטסינויצ ילעוּפ טריגַאדער .יײטרַאּפ
 "וינ ןופ טכַארבעגטימ .ןבַאגסיוא-טנגוי
 ןעװעג הלוע זיא רע ןענַאװנופ ,קרָאי
 םורַא ."טינשרעווק, תונורכז ךוב ןייז
 ןופ רַאטערקעס ןעוועג 1950--409
 -עג רעטעּפש .ןיײארַאפ-רעביירש ןשידיי
 טַאלבנכָאװ םעד ןופ רַאטקַאדער ןעוו
 "רעד טייצ עסיוועג ַא זיא סָאװ ,"טנייה,
 .קרָאי-װינ ןיא ןעניש

 ןיבור לארשי ריד
 -ַאקסָאדאר ןיא 1890 רָאי ןיא ןריובעג

 ןיא ןעוועג הלוע .,דנַאלסורסייוו ,שטיוו
 .1954 ןיא ןברָאטשעג .1920 רָאי

 ןיא טנעקַאב םיא טימ ךימ בָאה ךיא
 זיא רע .1928 רָאי ןיא ץיווָאנרעשט
 ןופ ךיז טכַאד) דנַאלסיוא ןופ ןעמוקעג
 םעד ןיא ןעמענ וצ לײטנָא ידכ ,(ןילרעב
 רעציווָאנרעשט רעד ןופ לבוי ןט0
 -עפנָאק רעד ךָאנ .ץנערעפנָאקירַארּפש
 -עפער עקינייא ןטלַאהעג רע טָאה ץנער
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 -רעדניק ןגעוו ,עיגָאלָאכיסּפ ןגעוו ןטַאר
 ,ףירח ַא .רוטַארעטיל ןגעוו ,גנואיצרעד
 סעדער ןוא ןסעומש ענייז ןיא טָאה סָאװ
 שרדמ ןופ ןכיײלגרַאפ טימ טצילבעג
 רעד ןיא ןעמוושעג ןוא דומלת ןוא
 שיפ ַא יוװ רוטַארעטיל רעשיעּפָאריײא
 ַא ןיא ןעייסע טקורדעג .רעסַאװ ןיא
 ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ ייר רעצנַאג
 רַאפ ּפַאנק .דנַאלסױא ןוא דנַאל ןופ
 ךוב א ןבעגעגסיורא רע טָאה טוט ןייז
 -רעביירש רעשידיי רעד ןעװ .ןעייסע
 "ופ ןעניישרעד ןכָאנ םיא טָאה ןייארַאפ
 זיא ,טנװָא ןַא טנדרָאעגנייא ךוב םענ
 זיא רע .קנַארק רעייז ןעוועג ןיוש רע
 ,רעכיילב ַא ענובירט רעד ףיוא ןסעזעג
 -ָאעג רעווש ,ןקַאב ענעלַאפעגנייא טימ
 א ךָאנ סָאריּפַאּפ ַא טרעכיורעג ,טמעט
 ףָאנ םעטָא ןייז טָאה סָאװ ,סָאריּפַאּפ
 .טכַאמעג רערעווש

 בָאה רעטעּפש געט עכעלטע טימ
 רעד ןיא ךוב ןייז ןגעו טדערעג ךיא
 ךיא ."הלוגל ןויצ לוק , עיצידיואָאידַאר
 טָאה רע סָאװרַאפ טשינ סיײיוװ
 יווירקעג טליפעג סעומש ןיימ ןופ ךיז
 רעסעב טלָאװ ךייא ןגעוו ךיא , .טעד
 -קידײלַאב ַא רימ רע טַאה -- ?טדערעג
 .טגָאזעג גנורעטיברַאפ טימ ןוא רעט
 שינעגעגַאב טצעל ןיימ ןעוועג זיא סָאד
 .םיא טימ

 גנַאל ךימ ךיא בָאה טיוט ןייז ךָאנ
 ןיפ ַא ןופ ןעיירפַאב טנעקעג טשינ
 .םיא יבגל ליפעג-דלוש

 ןַאמלהָאװ בייל הדוהי
 -עקסנָאק ןיא 1881 רָאי ןיא ןריובעג

 ,1925 ןיא ןעוועג הלוע .ןלױּפ ,עלָאװ
 .1955 רָאי ןיא ןברָאטשעג

 ףעזעג טשינ לָאמנייק םיא בָאה ךיא
 -עג זיא סָאװ ,דנַאל ַא ןוֿפ קידנעמַאטש
 ןשידיי ןקידנזיורב ןופ טקורעגּפָא ןעוו
 ךיוא .רימ זיא ;ןלױּפ ןיא ןבעל-רוטלוק
 .טנַאקַאב קינייװ ןעוועג ןעמָאנ ןייז
 -ַאב ךיז רע טָאה טוט ןייז רַאפ ּפַאנק
 יד ןופ רעמוניחסּפ ַא ןיא טקילײט
 רַאפ ךימ ךיא בָאה ."סעיינ .עטצעל,
 לָאז ךיא .ןעוו זַא ,טקירדעגסיוא ןצעמע
 רד רַאפ עימערפ ַא ןלייטסיוא ןפרַאד
 ,רעמונ םעד-טָא ןיא טעברַא רעטסעב
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 טאה .ןענַאמלהָאװ ןבעגעג יז ךיא טלָאװ
 ןגָא-טעגּפָא ?עקטָאילּפ, יד םיא ןעמ
 עדייב 'ךיז רימ ןבָאה ןפוא ַאזַא ףיוא
 ץלא ךיא בָאה טלָאמעד טניז .?טנעקַאב,
 זַא ףיוא םיא טייהנגעלעג ַא טכוזעג
 ךיא בָאה גנַאל ױזַא .ןענעקַאב וצ תמא
 בָאה ךיא זיב ,טכוזעג טייהנגעלעג יד
 .טסַאּפרַאפ יז

 ןעגנַאצ ןויצ-ןב
 ?ווָאדַאװזָאר ןיא 1901 רָאי ןיא ןריובעג

 -עג .1920 ןיא ןעוװעג הלוע .עיצילַאג
 ,1955 ןיא ןברָאטש

 .טנעזנעצער-רעטַאעט ןוא טסילַאנרושז
 תירבע ןיא ןעלקיטרַא ךיוא טקורדעג
 -ץרַאה ַא ןופ ןברָאטשעג .שילױוּפ ןוא
 .קַאטַא

 ףרַאדסנַאמ בקעי
 -עג הלוע ,1902 רָאי ןיא ןריובעג

 ןיא 1955 ןיא ןברָאטשעג ,1950 ןיא ןעוו
 .קאטא-ץראה א ןופ ,עקירפא-םורד

 טקורדעג .רעסישזער ןוא רעליּפשיוש
 -אעט ןגעוו תונורכז ןוא ןעייסע ךיוא
 רעשירבח ןוא רעשיטַאּפמיס א .רעט
 -ראפ טייצ לקיטש א ןעוועג .שטנעמ
 -רעביירש ןשידיי ןופ דילגטימ-גנוטלאוו
 ןיא ןטערטעגפיוא .לארשי ןיא ןייאראפ
 -בעה טימ אידאר ןיא ןוא םיצוביק יד
 ןוא סעיצאטיצער עשידיי ןוא עשיער
 ןדַאלעגנייא 1954 ןיא .ןעגנוזעלרָאפ
 רע ווו ,עקירפא םורד ןייק ןרָאװעג
 טימ ןסעיפ עקינייא טריפעגפיוא טָאה
 קַאטַא ןטשרע םעד .גלָאפרעד סיורג
 .ןליֿפש ןתעב ןעמוקַאב רע טָאה

 ביאת ךיא ויא טױט  ןייז ךָאנ
 רעד) רעטנוא) ןרָאװעג ןבעגעגסיורא!
 -אצ .מ ,יקצעשזרָאװד .מ ר"ד ןופ .דער
 -ךייר סָאד (ןייטשניבור ןבואר ןוא ןינ
  ףרָאדסנאמ בקעיה ךוב עטרירטסוליא
 ןעייג סע ןכלעװ ןיא ,"רוד ןייז ןוא
 16) םירבחמ 29  ןופ ןטעברא ןיירא
 סרטפנ ןופ ןכַאז 7 ןא (עקידלארשי
 .ןובזע

 ןאמיינ השמ לאקזחי
 ,ןילכישז ןיא 1892 רָאי ןיא ןריובעג

 ןברָאטשעג ,1929 ןיא ןעוועג הלוע .ןלױּפ
 ,1956 ןיא



 הכרבל םנורכז
 א: יע עיר רער רייט

 ראפ זיא ןאמיינ .מ .י ןעמָאנ רעד
 ,עלא ןיא טנַאקַאב ןעוװועג המחלמ רעד
 עשידיי עטסנפרָאװראפ יד ןיא וליפא
 טשינ רעװ טָאה סע ביֹוא .םיבושי
 "ןכָאװ רעד ןיא בוט םוי, ןייז טנעקעג
 -שירעטכיד טעװארּפעג טָאה רע סָאװ
 -ראוו ןופ טנעקעג םיא רע טָאה ,שידיחי
 ןעגנַאגרעד זיא סָאװ ,"טנייה, רעוװעש
 ןאמיינ ווו ןוא ,תומוקמ עטסטייוו יד ןיא
 -עג ןבָאה סָאװ ,יד ןשיװצ ןעוועג זיא
 .לדיפ עטשרע יד טליּפש

 ןטשרע םוצ ךיא בָאה ,לארשי ןיא ,ָאד
 ןוא ךעלנעזרעּפ ןענַאמיײנ טנעקַאב לָאמ
 -נייא םעד טכַאמעג רימ ףיוא טָאה רע
 ,קיניוו טדער סָאװ ,םענייא ןופ קורד
 א טימ טָאה ,ןגָאז וצ ךס ַא טָאה רע לייוו
 ,טלעוו רעד וצ ןעמוק וצ "סנכתיה, ךס
 ,לרוג םענעגייא םוצ ,ןשטנעמ םוצ

 -ַאב .גנַאל טשינ סע טָאה טרעיודעג
 ײּפש .סופ א ףיוא עזָאבמָארט א ןעמוק
 -נעקניה ַא לָאטיּפש ןופ סױרַא .לָאט
 ַא ףיוא טנעלעגנָא ,סופ א ףיוא רעקיד
 טעו רע זא ,טפָאהעג ןעמ טָאה .ןקעטש
 גנַאל טשינ טָאה'ס ."ןעיירדסיורא,  ךיז
 ןטערטעגוצ עזָאבמָארט יד זיא טרעיודעג
 ,ץראה םוצ

 םיובטסאמ לאוי

 רָאי ןיא ,ןלױּפ ,שטירזעמ ןיא ןריובעג
 -עג ,1922 רָאי ןיא ןעוועג הלוע ,2
 ,1957 רָאי ןיא ןברָאטש

 -נאגעגקעווא ערעזדנוא ןופ םענייק וצ
 טשינ טוט רעד ,ךיז טכַאד ,זיא ענעג
 -ניא, יוזא ,טראוורעדמוא יוזא ןעמוקעג
 ,ןעמיובטסאמ לאוי וצ יוװ "ןענירדנטימ
 רָאי עכעלטע ןיוש ךיז טָאה רע שטָאכ
 -עג, יד ןופ רעטלע םעד ןיא ןעניפעג
 ?ןרָאי עטקנעש

 החפשמירעביירש עשימייה יד וליפא
 סעּפע יװ ןעמונעגפיוא טיוט ןייז טָאה
 ַא ךימ טָאה היוול ןייז ייב .אמזוג -- ַא
 בָאה יצ ,טגערפעג ליטש רעד ןיא רבח
 סע זַא ,ליפעג סָאד ךיוא טשינ ךיא
 עקירעהעג יד ןעמיובטסאמ ייב טלעפ
 -ָאד סָאד טָאה רשפא ."גנומיטש-היוול,
 יד ףױא ןגָארטעגרעביא ליפעג עקיז
 סָאװ ,ןיילא רטפנ רעד -- עקידעבעל

 םולש טנעקעג טשינ טציא ךיוא טָאה
 ..טיוט ןייז טימ ןכַאמ

 טשינ טיוט ןגעוו טָאה םיובטסאמ ,ןיינ
 טָאה רע .ןרעה טשינ ,ןרעלק טלָאװעג
 טױל שטָאכ ,טלא ןסייה טלָאװעג טשינ
 ייונעג) -רעלטסניק ןעָארג םענייש ןייז
 ָאא רע טלָאװ .ּפָאק-(ןעווָאהטעב :רע
 םעד טימ ןכַאמ םולש טפראדעג ןעוועג
 ןופ ןרָאי עשימרוטש יד זא ,קנאדעג
 -ראפ גנַאל ןיוש ןענעז ?רעטיײל ןפיוא,
 .טייצ-החנמ זיא'ס זַא ,ייב

 (ַאשימ ַאידַאיד) ןאמעדליג .מ
 ,ץערָאק ןיא 1898 רָאי ןיא ןריובעג

 ,1951 רָאי ןיא ןעװעג הלוע ,ןליופ
 ,1957 רָאי ןיא ןברָאטשעג

 ןיא .רעינישזניא ןא ןעוועג ךַאפ ןופ
 רעטנאקאב א ןעוועג ןירק-טלעוו ןטצעל
 ,טייהנייא-רענאזיטראּפ א ןופ רידנַאמָאק
 -סיורא ."אשימ אידאיד, ןעמָאנ ןרעטנוא
 -כז רעכיב עקינייא גירק ןכָאנ ןבעגעג
 -אמ שיראטנעמוקָאד קיטכיוו -- תונור
 ןשידיי ןופ עטכישעג רעד וצ לאירעט
 .גנוגעוואב-רענאזיטראּפ רעד ןיא לײטנָא

 -וצ ןוא םאזנייא טבעלעג לארשי ןיא
 בילוצ טרעטיבראפ ךיוא ןוא ןגיוצעגקיר
 ,םיא יבגל גנואיצַאב רעקיטליגכיילג רעד
 ןבָאה סָאו .,ןזירק ענעי ןופ וליפא
 .רעירפ ןופ טנעקעג ךעלנעזרעּפ םיא

 יקסנילרעב המלש
 ,ץלעק ןיא 1900 רָאי ןיא ןריובעג

 ןברָאטשעג ,1949 ןיא ןעוועג הלוע .ןליוּפ
 ,1959 ןיא

 טנעקעג ןיקסנילרעב ייב ךיז טָאה ןעמ
 ןופ רבחמ א סָאװ סע טמוק יוװ : ןגערפ
 -רעד ןופ ,?ףיוא טייג ןבעל א, יװ ךוב א
 טנעקעג ןטלָאװ יז ןופ ךס ַא סָאװ ,ןעגנולייצ
 טימ ייר ןייא ןיא ןרעוו טלעטשעגקעווא
 עצרוק ןופ רעטסיימ יד ןופ ןעגנופַאש יד
 -ארעטיל-טלעוו רעד ןיא ןעגנולייצרעד
 ופ ןדייל לָאז רעביירש אזא זא -- ,רוט
 ? סקעלּפמָאק-טייקיטרעוורעדנימ ַא

 ךיז ןעמ טלָאװ ןגארפ עניוזא רעבָא

 ערעדנא ךס א ייב ןלעטש טנעקעג ךיוא

 -לעוו ףיוא ,ןגַארפ .רעלטסניק עטמירַאב

 טלָאװ גָאלָאכיסּפ-רעשרָאפ רעד רָאנ עּכ

 .רעפטנע ןא ןבעג טנעקעג רשפא
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 -עג טָאה ןיקסנילרעב זא ,זיא טקאפ א
 סָאװ ,טייקרעכיזטסבלעז ענעי טלעפ
 רע .טכיוועגכיילג ןשיכיסּפ םעד טפאש
 ךַאװ רעד ףיוא ןענַאטשעג יװ דימת זיא
 יורטוצמוא טימ ןדעי ףיוא טקוקעג ןוא
 טשינוצ םיא ליו ןעמ זא ,דשח ןוא
 טקזוח'מ ,לטבמ םיא זיא ןעמ זא ,ןכַאמ
 טימ רעקראפ ןיא ןעמ טָאה .םיא ןופ
 ןייז קיטכיזרָאפ רעייז טפראדעג םיא
 -עג טשינ טָאה ןעמ ביוא ,רעטרעוו טימ
 ענייז ףיוא טלעטשעגסיוא ןייז טלָאװ
 ..?סעקַאטַא-ןגעק,

 -ַאנסיוא טָאה ללכ רעדעי יוװ רעבָא
 ענייז טַאהעג יקסנילרעב ךיוא טָאה ,ןעמ
 זיא טלָאמעד ןוא ,"ןטונימ עטוג,
 "ראפ וצ םיא טימ ןגינעגראפ א ןעװעג
 .ןעגנערב

 ןופ ןדעי טָאה טױט רעקיטייצירפ ןייז
 א ןופ טױט רעד יו ןפָארטעג זדנוא
 .רעדורב ןכעלבייל

 (לאטש בקעי) ןזייא החמש

 ,קסירב ןיא 1898 רָאי ןיא ןריובעג
 רָאי ןיא ןײרַא דנַאל ןיא ןעמוקעג .ןלױּפ
 -לצב ןיא ןענרעל ןביוהעגנָא ןוא 2
 א ןרָאװעג דלַאב .םילשורי ןיא לוש-לא
 -רע ןופ ךורבסיוא םייב .רעטעברא-יוב
 ןרעטלע ןא טימ קעווא גירק-טלעוו ןטש
 ןעמוקעגקירוצ ןוא עקירעמא ןייק רעדורב
 רענלעז ַא יװ ,1918 רָאי ןיא י"א ןייק
 רעשילגנע רעד ןיא ןָאיגעל ןשידיי ןופ
 ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז גירק ןכָאנ .יימרא
 -רע עמאס יד ןופ ןעוועג ,"הנגה, רעד
 ןופ רענייא .ביבא-לת ןופ רעיוב עטש
 ןיא רעביירשישידי עטשרע עמאָס יד
 .לארשי

 .שטנעמ רעשירבח ,רצשיטַאּפמיס א
 דניירפ טימ ןעגנערבראפ וצ טַאהעג ביל
 .רמז ןשידיי א ןוא הקשמ לזעלג א ייב
 םעד ןזייא טגניזַאב רעדיל ענייז ןיא
 שַאזייּפ םעד ,למיה-לארשי-ץרא ןעיולב
 -נַאפ, עשיבארא עדליוו-ךעליירפ יד ןוא
 ןוא ?ארטַאק ןיא הנותח יד.) "סעיזַאט
 .(ןוויטָאמ עשיבַארַא .דנא

 א ןופ 1959 רָאי ןיא ןברָאטשעג
 .קַאטַא-ץרַאה
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 (סילקיר) קיריל .ס .א
 .וָאלסאז ןיא 1885 רָאי ןיא ןריובעג

 רָאי ןיא עקירעמא ןופ ןעוװעג הלוע
 ,טסילַאנרושז .1960 ןיא ןברָאטשעג ,49
 "יל ןגעוו ךיוא ןבירשעג ,טסינָאטעילעפ
 .ןגייווצ-טסנוק ערעדנא ןוא רוטארעט
 -עשראוו ןופ רעטעבראטימ רעגנַאלנרָאי
 ןרָאי עטצעל יד ןיא ."טנייה , רעוו
 -עג ,?סטרעוורָאּפ , ןופ טנעדנָאּפסערָאק
 ןיא .ןגיוצעגקירוצ ןוא םַאזנייא טבעל
 "אבליײהמוא ןייז ןופ םישדח עטצעל יד
 -עמע ןטלעז םיא טָאה טייהקנַארק רער
 ,לרעמיצ ןעגנודעג ןייז ןיא טכוזַאב רעצ
 עטצעל יד ןיא רע טָאה לעירעטאמ ךיוא
 .ןטילעג םישדח

 ןיישנָאז השמ

 הלוע ,עשראוו ןיא 1906 ןיא ןריובעג
 -עג ,1949 ןיא עילימאפ טימ ןעוועג
 ,1960 רָאי ןיא ןברָאטש

 רעשירבח ןוא רעשיטַאּפמיס רעביל ַא
 ןשטנעמ ביל טָאה רע, .ןעוועג שטנעמ
 טביַײרש -- "ביל םיא ןבָאה ןשטנעמ ןוא
 ("ןָאקיסקעל ןיימ , ןיא) שטיוואר ךלמ
 רעטצעל רעד ןיא שטָאכ .םיא ןגעוו
 ןייז ןעניױש טפראדעג רע טָאה טייצ
 -עלעג ןייק רע טגעלפ ,ץרַאה קנארק
 ןופ ןרָאפ וצ ןזָאלכרוד טשינ טייהנג
 וװ ,טנוװָא ןַא וצ ביבאילת ןייק םילשורי
 ךוב ןייז .םירבח טימ ןפערט ךיז ןָאק'מ
 ןוא עטוג טַאהעג טָאה "עשראוו שידִיי,
 .ןפורּפָא עמעראוו

 יקסווָאקילקאז דג
 .לדָאפ ווָאלָאקָאס ןיא 1888 ןיא ןריובעג

 ןיא ןברָאטשעג .1928 ןיא ןעוועג הלוע
0. 

 -קאז זא .ךעלהשעמ עשידיסח טקורדעג
 ןקילַױװ ַא ןּפַאטרעד טגעלפ יקסווָאקיל
 רעוי דימ טשינ רע טגעלפ ,רערעהוצ
 -ַאְב ענייז ןופ הרות יד ןלייצרעדכָאנ
 .םייבר עטביל

 םיא טָאה ץראה קנארק ןייז בילוצ
 -:ערטשנָא עדעי ןטָאברַאפ רָאטקָאד רעד
 -יירפ ןדעי רעבָא ךיז טגעלפ רע .גנוג
 םיַיה רעד ןופ ?ןעלגומשסיורא , קיט
 ביבא-לת ןייק ןעמוק ןוא (הוקת-חתפ)
 ,רעביירש-םירבח טימ ןפערט ךיז ידכ
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 ןעמוקעג זיא טױט רעקידגנולצולּפ ןייז
 סָאװ ,?לציּפש , ןקידקיטיירפ אזא ךָאנ
 .רָאטקָאד ןייז ןוטעגּפָא טָאה רע

 אקפופ אטיא
 -ַאסעב ןיא 1892-94 םורַא ןריובעג

 עקירעמא ןופ ןעװעג הלוע ,עיבאר
 ,1960 ןיא ןברָאטשעג .,1

 ַא טכארבעגטימ יז טָאה קרָאיײוינ ןופ
 ָאד טָאה רענייק .רעדיל עלעכיב ןיילק
 ןֿבעל ריא ןגעוו סעּפע טסווװעג טשינ
 ןבילבעג זיא יז סָאװראפ טסווועג טשינ
 ,ןיילא יוזא .רעטלע רעד ףיוא ןיילא
 טשרע ךיז טָאה ןייראפ-רעביירש רעד זא
 ריא ךָאנ -- טױט ריא ןגעוו טסווורעד
 .הרובק

 רעגערטנקאפ ריאמ לאיזחי
 .שילָאק ןיא 1914 רָאי ןיא ןריובעג

 ןיא ןברָאטשעג .1949 ןיא ןעוועג הלוע
0, 

 .רעדיל עלעכיב ןיילק א ןבעגעגסיורא
 .ןעגנולייצרעד ךיוא טקורדעג ןטלעז
 רע תעב ,קַאטַאיץרַאה ַא ןופ ןברָאטשעג
 ןיא ךיז ייב טפַאשלעזעג א ןיא טָאה
 .רעדיל ענייז טנעיילעגרָאפ בוטש
 עפאי יכדרמ

 ,טַאיסוד ןיא 1899 רָאי ןיא ןריובעג
 ןופ יורפ רעד טימ ןעוועג הלוע .עטיל
 .1953 רָאי ןיא ןטַאטש עטקינייאראפ יד
 -וינ ןיא 1961 רָאי ןיא ןברָאטשעג
 .קרָאי

 ןגָארטמורא קידנעטש ךיז טגעלפ רע
 רערעװש ןוא רעסיורג קיזיר א טימ
 ינוטייצ טימ טּפָאטשעגנָא ,שַאט-ןטקא
 ןוא .ןטּפירקסונאמ ןוא ןלַאנרושז ,ןעג
 -עג סעּפע ריא ןיא רע טָאה קידנעטצ
 -צג טשינ רע טָאה לָאמנייק ןוא ,טכוז
 רשפא .טכוזעג טָאה רע סָאװ ןענופ
 ןעניפעג טשינ ןוא ןכוז סָאד טָא זיא
 ןייז ןופ הביס יד ןעוועג ,עטכוזעג סָאד
 ....לָאהָאקלא םוצ ןפיולטנא

 ןעֹו :ןשודיח דימת ךיז געלפ ךיא
 טעמכ א ןיא עפָאי טפַאש יוזאיוו ןוא
 ענייז דנַאטשוצ ןרעטכינ-טשינ דימת
 עטפיטראפ ענייז ,ןעגנוטכידכָאנ ענייֿפ
 ןוא ןעװו ?רוטארעטיל ןגעוו ןעייסע

 הכרבל םנורכז

 -ַאטנא ,רעכיב סיורא רע טיג יוזאיוו
 ? סעיגָאל

 ,ךעלדנעטשראפמוא יוזא טקנוּפ ןוא
 ןַײז ןעמוקעג ךיוא זיא ךעלשודיח ןוא
 קרָאי-וינ ןייק 1960 ןיא ןרָאפעג :טיױט
 עשינאקירעמא ןייז ןרילוגער וצ ידכ
 -שי ןייק ןעמוקעגקירוצ .טפַאשרעגריב
 ןוא .טנוזעג ןוא שירפ 1961 ןיא לאר
 ,גנושאררעביא סנעמעלא וצ ,גנולצולפ
 רעדיו ןכָאװ עכעלטע ןיא רע טרָאפ
 ןיא ןיירא טייג ,קרָאי-וינ ןייק קירוצ
 .טרירעּפא טרעװ ,לָאטיּפש ןקיטרָאד ַא
 רע זַא ,העידי יד זדנוא וצ טייגרעד'ס
 ןוא .קאר א ףיוא ןרָאװעג טרירעּפָא זיא
 :העידי עטצעל ןוא עטייווצ יד דלַאב
 !ַאטשינ רעמ זיא עפָאי יכדרמ

 סוטאניצניצ ןרהא
 .ןליוּפ ,שזרעגז ןיא 1895 ןיא ןריובעג

 ןיא ןברָאטשעג .1951 ןיא ןעוװועג הלוע
1 

 ןוא ןקסע רעשיטסינויצ רעטנַאקַאב
 -קאדער גנַאלנרָאי ןעוועג .טסילַאנרושז
 גירק ןכָאנ ."טייצ יד, רענליוו ןופ רָאט
 רעשזדָאל סָאד טריגאדער רע טָאה
 א ןיא טעבראעגטימ ,"טרָאװ רעזדנוא,
 -הושז ןוא ןעגנוטייצ עשיטסינויצ .ייר
 .ןלַאנ

 עשיסור ןיא ןעגנוקינייּפ ןופ ןרָאי ךָאנ
 הע ןיא ,םזינויצ ןייז בילוצ תוסיפת
 ןוא שיזיפ א ןיירא דנַאל ןיא ןעמוקעג
 .רעקנארק שיכיסּפ

 ןיא ,ןכוזַאב קיסעמלגער טגעלפ רע
 -גוא ,עינָאס יורפ ןייז ןופ גנוטײלגַאב
 ןטצעל ןיא .ןזערּפמיא עכעלטנכעוו ערעזד
 ןוש רע טגעלפ טױט ןייז ראפ רָאי
 ןייז .רעדנזעווּפָא ןא -- לאז ןיא ןציז
 זיא קילב רעדלימ ןוא רעגולק ,רעיירפ
 .קורדסיוא ןָא ןעוועג טציא

 ְךיִא ןיב גָאטימראפ א םענייא ןיא
 -זוה בד יד ןעגנאגעגייבראפ קילעפוצ
 -כאמראפ רעד ףיוא ןעזרעד ןוא סאג
 -עגפיוא לאקָאל רעזדנוא ןופ ריט רעט
 ןעמָאנ םעד טימ .ערדיטּפעלק ַא טּפעלק
 ..סוטאניצניצ ןרהא ןופ

 -ואפ וצ טַאהעג טייצ ךָאנ בָאה ךיא
 היוול יד ןעוו םירבח עכעלטע ןקידנעטש
 .רָאפ טמוק
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 רענַאּפ קחצי

 (ןייטש .ב ,מ) ןייטשנרַאב .מ

 ,װָאשטַאכָאס ןיא 1902 רָאי ןיא ןריובעג
 -עג .1940 רָאי ןיא ןעוועג הלוע .ןליוּפ
 .1961 רָאי ןיא ןברָאטש

 -ייצרעד טקורדעג .םַאטשּפָא ןשיבר ןופ
 ןיא) ןבאגסיוא ענעדישראפ ןיא ןעגנול
 -עגסיורא (רענעטלעז ןרָאי עטצעל יד
 דרע,) םרָאפכוב ןיא סעמַארד ייווצ ןבעג
 "הברוח יד, ןוא 1926 רָאי ןיא ?למיה ןוא
 .(1920 ןיא

 .רעכעלקנערק ןוא רעקיסקיוועגניילק ַא
 עקידנעלכיימש עגולק טימ םינפ ךיילב א
 ןגעו רעסעומש רעטנאסערעטניא .ןגיוא
 ךָאנ ןברָאטשעג .טסנוק ןוא רוטארעטיל
 .ןדייל ערעגנעל

 ןאמסָארג השמ

 ,ויערָאק ןיא 1904 רָאי ןיא ןריובעג
 -עג ,1950 רָאי ןיא ןעוועג הלוע .ןלױּפ
 .1961 רָאי ןיא ןברָאטש

 ןיא רָאי "עטוג, ןביז ענייז ךָאנ
 ,"יליושאגושזד ןראדנעגעל ןופ דנאל,
 -קָאדעג ךיז ,טקנערקעג רדסכ רע טָאה
 -עש ,רע טָאה טעטסיײילעג רָאנ ,טרעט
 -עג ףניפ ןופ רעמ ,שינכעט ןוא שירעפ
 רעקידעבעל ןימ א ןעוועג זיא רע .עטנוז
 --ָאפניא עטסעיונעג יד ןופ ןָאקיסקעל
 עטסכעלסעלראפ יד ןופ ןוא סעיצַאמ
 ןגעוו םיטרּפ עשיפַארגָאילביב ןואדָאיב
 .רעביירש (עשיערבעה ךיוא ןוא) עשידיי

 טשינרָאג ךיוא ןוא-קינייוו יד ןופ וליפא
 קנאד א זיא "?שימייה , ןייז .עטנַאקַאב
 רעטסטיירּפשראפ רעד ןרָאװעג םיא
 ןוא דנאל ןיא לַאנרושז-שדוח רעשידיי
 עשילעבער ,עקיאורמוא ןא .דנאלסיוא
 ,ןעוװעג רוטַאנ עוויזָאלפסקע-טכיײל ןוא
 -עג ןטלעז זיא גָאװ ןייז ןופ לגניצ סָאד
 ...טימ רעד ןיא ןענַאטש

 -פעשַאב ןעגנופַאש עטצעל ענייז ןיא

 .טױט ןטימ ךס א ןאמסָארג ךיז טקיט
 "ילה ,) ןרוטאינימ ענייז ןופ רענייא ןיא
 יע טביירשאב (1959 ,רעבָאטקָא ,"שימ
 טרָאפ ביבא-לת רעטניה סובָאטיױא ןַא יו
 ,ןרישזאסאפ טימ העשטכַאנ רעטעּפש ןיא
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 -רעצנָאק ,סרעטאעט יד ןופ ןעמוק סָאװ
 -ענ יד סיוא טפור גהנ רעד .סָאניק ,ןט
 רע טפור טָא ןוא .סעיצאטס יד ןופ ןעמ
 -נוזאב עיצַאטס א ןופ ןעמָאנ םעד סיוא
 !תורבקה תיב :ךעלרעייפ סרעד

 רעבמעטּפעס ןט-27 םעד ,ךָאװטימ רָאנ
 טכארטעג טשינ טוט ןגעוו רע טָאה 1
 "ניא ןעוועג ןיוש זיא גנוצ ןייז שטָאכ
 -עג טָאה רע ןוא טריזילַארַאּפ ןצנַאג
 ,ָאליק 26 ןגיווו

 טימ ךיז רע טָאה גָאט םענעי ןיא
 ךיז טייטשרַאפ) ןטלַאהרעטנוא רימ
 -ארעטיל ענעדישראפ ןגעוו (ךעלטפירש
 -רוטקערָאק יד ןזיוועג רימ .םינינע עשיר
 ןייז ףיוא ןגעלעג ןענעז סָאװ ,סנגיוב
 ."שימייה , רעמונ םעיינ ַא רַאפ -- טעב

 ןפיוא ןגעלעג ןיוש רע זיא סנגרָאמוצ
 .תורבקה-תיב

 א

 יד .ןסָאלשעג זיא המישר רעזדנוא
 ןיא ענעגנאגעגקעווא ערעזדנוא ןופ לָאצ
 ןייק טשינרָאג זיא טייצ רעצרוק רעד
 ןָאק סָאװ ,החּפשמ ַא רַאפ ןוא .עניילק
 רעבָא טייקכעלברעטש זיולב ןזייוופיוא
 א לָאצ יד זיא -- ןטרובעג ןייק טשינ
 .עלאפָארטסאטַאק

 ןייז לבא-םחנמ ןיילא ךיז רימָאל זיא
 :טסיירט רעשידיי לענָאיצידארט רעד טימ
 ,רעצ ןופ ןרעוו טיהעגּפָא ןלָאז רימ

 םוצ טנעה יד ןבייהפיוא רימָאל ןוא
 :הליפת רעסייה א טימ למיה

 ףיוא ךיד םערַאברעד ,טָאג רעסיורג
 רעווש יוזא ןוא רעכעלרעדנווו רעזדנוא
 -אב .רוטארעטיל רעשידיי רעטווורּפעג
 ,זייב סָאדלא ןופ יז םערישאב ןוא טיה
 יִד ןופ לָאצ יד ןיא סיורג םערָאװ
 "רעד וצ יז ןענַאטשעגפיוא ןענעז סָאװ
 .ןטכינרַאפ וצ יז ,ןקירדינ

 רעקנאלב רעד טימ חילש ןייד לָאז ןוא
 -נוא ןטערטרעבירא רעמ טשינ עסַאק
 .טייצ רעד ראפ לעווש רעזד

 עטנלע רעזדנוא ץישַאב ןוא טיהַאב
 ,הנידמ רענעגייא רעד ןיא החפשמ
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